
Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zápisnica 
 
 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  
zo dňa 25. júna 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jún 2020  

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 2 

O B S A H  

 
 

Otvorenie mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy ............................... 14 

Otvorenie pracovnej časti mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy ................ 16 

Schválenie programu..................................... 21 

Bod 1 Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy splatných k 31. 05. 2020 ......... 76 

Bod 2 Návrh Záverečného účtu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy za rok 
2019 a Hodnotiaca správa programového 
rozpočtu za rok 2019 ........................ 87 

Bod 3 Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta 
SR Bratislavy na rok 2020 .................. 105 

Bod 4 Aktualizovaný výpočet percentuálnych 
podielov mestských častí na rok 2020 ....... 140 

Bod 5 Návrh na načerpanie nového úverového 
rámca a kontokorentného úveru z dôvodu 
krytia očakávaných dopadov ekonomickej 
krízy, spôsobenej pandémiou nového 
koronavírusu ............................... 153 

Bod 6 Inventarizácia majetku hlavného mesta 
SR Bratislavy k 31. 12. 2019 ............... 173 

Bod 7 Informácia o odpísaných pohľadávkach 
hlavného mesta SR Bratislavy za rok 
2018 ....................................... 187 

 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 3 

Bod 8 Návrh všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta SR Bratislavy 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy ................................. 209 

Bod 9 Návrh dodatku č. 13 rokovacieho 
poriadku Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy ............... 268 

Bod 9A Personálne zmeny v Mestskej polícii 
hlavného mesta SR Bratislavy ............... 295 

Bod 9B Návrh prerozdelenia finančných 
prostriedkov z grantového Podprogramu 4 
na podporu investícií do športovej 
infraštruktúry v hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave ............ 307 

Bod 69 Správa o bezpečnostnej situácii na 
území mesta Bratislava za rok 2019 ......... 336 

Bod 71 Intepelácie ................................ 373 

Bod 10 Personálne zmeny v dozornej rade 
obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. .......... 379 

Bod 10A Personálne zmeny v orgánoch 
príspevkovej organizácie Zoologická 
záhrada Bratislava ......................... 386 

Bod 11 Návrh dodatku č. 1 k zriaďovacej 
listine príspevkovej organizácie 
Mestské lesy v Bratislave .................. 398 

–Prerušenie bodu č. 11 

Bod 10A Personálne zmeny v orgánoch 
príspevkovej organizácie Zoologická 
záhrada Bratislava ......................... 399 

- opakované hlasovanie 

 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 4 

 

 

Bod 11 Návrh dodatku č. 1 k zriaďovacej 
listine príspevkovej organizácie 
Mestské lesy v Bratislave .................. 403 

Bod 12 Zmluva o spolupráci a poskytnutí 
služieb na výstavbu bytov (Muchovo 
námestie) .................................. 407 

Bod 13 Informácia o účtovnej závierke za rok 
2019 a správe o hospodárení za rok 
2019, ktoré budú prerokované a 
schvaľované valným zhromaždením 
oblastnej organizácie cestovného ruchu 
Bratislavská organizácia cestovného 
ruchu ...................................... 435 

Bod 14 Informácia o riadnej individuálnej 
účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu 
na rozdelenie zisku z hospodárenia 
spoločnosti za rok 2019, ktoré budú 
prerokované a schvaľované na riadnom 
valnom zhromaždení obchodnej 
spoločnosti KSP, s.r.o. .................... 439 

Bod 15 Informácia o riadnej individuálnej 
účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu 
na vysporiadanie výsledku hospodárenia 
spoločnosti za rok 2019, ktoré budú 
prerokované a schvaľované na riadnom 
valnom zhromaždení obchodnej 
spoločnosti Bratislavská integrovaná 
doprava, a.s. .............................. 444 

Bod 16 Informácia o riadnej individuálnej 
účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu 
na rozdelenie zisku z hospodárenia 
spoločnosti za rok 2019, ktoré budú 
prerokované a schvaľované na riadnom 
valnom zhromaždení obchodnej 
spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu 
a.s. ....................................... 449 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 5 

Bod 17 Informácia o riadnej individuálnej 
účtovnej závierke za 2019 a návrhu na 
naloženie s výsledkom hospodárenia za 
rok 2019, ktoré budú prerokované a 
schvaľované na riadnom valnom 
zhromaždení obchodnej spoločnosti 
Národné tenisové centrum, a.s. ............. 454 

Bod 18 Informácie o dopade pandémie COVID-19 
na Správu telovýchovných a rekreačných 
zariadení hlavného mesta SR Bratislavy ..... 462 

Bod 18A Návrh na zverenie nehnuteľného majetku 
do správy mestských častí hlavného 
mesta SR Bratislavy ........................ 480 

Bod 18B Návrh na zverenie nehnuteľností do 
správy mestských častí Bratislava–
Dúbravka, Bratislava–Záhorská Bystrica, 
Bratislava–Lamač ........................... 497 

Bod 19 Návrh na schválenie nájmu ľadových 
plôch a šatňových priestorov 
s príslušenstvomna Zimnom štadióne 
Ondreja Nepelu pre občianske združenie 
Jumping Joe akoprípad hodný osobitného 
zreteľa .................................... 512 

Bod 20 Návrh na schválenie nájmu nebytových 
priestorov na Zimnom štadióne 
OndrejaNepelu pre nájomcu HOCKEY CENTER 
s.r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava 
akoprípad hodný osobitného zreteľa ......... 520 

Bod 21 Návrh na schválenie nájmu časti pozemku 
pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za 
účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia 
pre nájomcu HOCKEY CENTER s.r.o., Stará 
Vajnorská 17, Bratislava ako prípad 
hodný osobitného zreteľa ................... 525 

Bod 22 Návrh na schválenie nájmu časti pozemku 
pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za 
účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia 
pre nájomcu NectarLand, s.r.o., Česká 
21,Bratislava ako prípad hodný 
osobitného zreteľa ......................... 534 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 6 

Bod 22A Vystúpenie občanov o 16.00 h ............... 538 

Bod 23 Návrh na schválenie nájmu časti pozemku 
pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu 
za účelom umiestnenia vonkajšieho 
sedenia pre nájomcu JANKOVICH SK, 
s.r.o., Trnková 74, Bratislava ako 
prípad hodný osobitného zreteľa ............ 543 

Bod 24 Návrh na schválenie nájmu časti pozemku 
pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu 
za účelom umiestnenia vonkajšieho 
sedenia pre nájomcu VD Hostels, s.r.o., 
Komárňanská 69, Bratislava ako prípad 
hodný osobitného zreteľa ................... 548 

Bod 25 Návrh na schválenie nájmu časti pozemku 
pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu 
za účelom umiestnenia vonkajšieho 
sedenia pre nájomcu Café Zimák s.r.o., 
Komárňanská 69, Bratislava ako prípad 
hodný osobitného zreteľa ................... 552 

Bod 26 Návrh na schválenie nájmu časti terasy 
budovy Kúpaliska a Sauny Delfín za 
účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia 
pre nájomcu Zamiro, s. r. o., Ružová 
dolina 18, Bratislava ako prípad hodný 
osobitného zreteľa ......................... 556 

Bod 27 Návrh na schválenie prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa 
odpustenia povinnosti zrealizovať 
investície nájomcom do budovy Starej 
tržnice v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, v súvislosti s epidémiou Covid-
19 v sume 80 325, 70 Eur vrátane DPH, 
pre ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske 
združenie .................................. 561 

Bod 28 Návrh na schválenie nájmu ako prípadu 
hodného osobitného zreteľa týkajúceho 
sa nebytových priestorov na Sedlárskej 
2, 4 – Ventúrskej 22 v Bratislave, k. 
ú. Staré Mesto, Metropolitnému 
inštitútu Bratislava so sídlom v 
Bratislave ................................. 600 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 7 

Bod 29 Návrh na schválenie prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
nebytových priestorov, v stavbe na 
Gorkého 17, Laurinskej 20 v Bratislave, 
k. ú. Staré Mesto, mestskej 
príspevkovej organizácii Bratislavské 
kultúrne a informačné stredisko ............ 611 

Bod 30 Návrh na schválenie prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 21375/5, Slovenskej 
národnej galérii so sídlom v Bratislave .... 617 

Bod 31 Návrh na schválenie prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
časti pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Nivy, parc. č. 22198/3 a parc. č. 
23014/1, Slovenskej republike 
zastúpenej Ministerstvom dopravy a 
výstavby Slovenskej republiky, 
v zastúpení spoločnosti 
Zero Bypass Limited, organizačná zložka 
a spoločnosti D4R7 Construction s.r.o., 
so sídlom v Bratislave ..................... 623 

Bod 32 Návrh na schválenie prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
pozemku parc. č. 3141/1 a časti pozemku 
parc. č. 3144/4 v Bratislave, k. ú. 
Vrakuňa, spoločnosti GEOtest, a.s. - 
organizačná zložka so sídlom v 
Bratislave ................................. 633 

Bod 33 Návrh na schválenie prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
časti pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Ružinov, parc. č. 15286/21 a parc. č. 
15286/1,vlastníkom bytov a nebytových 
priestorov bytového domu Svidnícka 7, 
9, 11 a 13 v zastúpení spoločnosti 
Správy domov SBD Bratislava II, s.r.o., 
so sídlom v Bratislave ..................... 647 

 

 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 8 

 

Bod 34 Návrh na schválenie prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Ružinov, parc. č. 15681/1, spoločnosti 
TBG Slovensko, a. s., so sídlom v 
Pezinku .................................... 653 

Bod 35 Návrh na schválenie prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
častí pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Podunajské Biskupice, parc. č. 2418/6 a 
k. ú. Rača, parc. č. 1294/5, 
Slovenskému hydrometeorologickému 
ústavu so sídlom v Bratislave .............. 663 

Bod 36 Návrh na schválenie prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Dúbravka, parc. č. 3044, Kristijanovi 
Buqajovi ................................... 675 

Bod 37 Návrh na schválenie prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Čunovo, parc. č. 2104, občianskemu 
združeniu OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU 
so sídlom v Bratislave ..................... 695 

Bod 38 Návrh na predaj ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa 
novovytvoreného pozemku v Bratislave, 
k. ú. Ružinov, parc. č. 237/77, do 
bezpodielového vlastníctva Ing. 
Františka Žvacha a manželky Oľgy 
Žvachovej .................................. 705 

Bod 39 Návrh na predaj ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa 
pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, 
parc. č. 3969/8, do bezpodielového 
spoluvlastníctva Dušana Chudého a 
manželky Evy Chudej ........................ 710 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 9 

Bod 38 Návrh na predaj ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa 
novovytvoreného pozemku v Bratislave, 
k. ú. Ružinov, parc. č. 237/77, do 
bezpodielového vlastníctva Ing. 
Františka Žvacha a manželky Oľgy 
Žvachovej .................................. 711 

Bod 39 Návrh na predaj ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa 
pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, 
parc. č. 3969/8, do bezpodielového 
spoluvlastníctva Dušana Chudého a 
manželky Evy Chudej ........................ 716 

Bod 40 Návrh na predaj ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa 
pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, 
parc. č. 21644/12, Mgr. Helene 
Podolskej a manželom Jurajovi Laučíkovi 
a Ing. Nore Laučíkovej ..................... 725 

Bod 41 Návrh na predaj ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa 
pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, 
parc. č. 1564/4, parc. č. 1579/1, parc. 
č. 1580/1, parc. č. 1581/1, Gronárska 
ulica ...................................... 734 

Bod 42 Návrh na predaj ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa 
pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská 
Bystrica, parc. č. 2075/13 a parc. č. 
2075/15, Pavlovi Pilkovi ................... 750 

Bod 43 Návrh na zmenu uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 146/2019 zo dňa 25. 04. 
2019, ktorým schválilo nájom časti 
pozemkov mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves, za účelom vybudovania a 
užívania verejného chodníka, ktorý 
spojí existujúci nadchod nad 
Karloveskou ulicou s ulicou Jána 
Stanislava ako prípad hodný osobitného 
zreteľa .................................... 758 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 10 

Bod 42 Návrh na predaj ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa 
pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská 
Bystrica, parc. č. 2075/13 a parc. č. 
2075/15, Pavlovi Pilkovi ................... 759 

opakované hlasovanie 

Bod 43 Návrh na zmenu uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 146/2019 zo dňa 25. 04. 
2019, ktorým schválilo nájom časti 
pozemkov mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves, za účelom vybudovania a 
užívania verejného chodníka, ktorý 
spojí existujúci nadchod nad 
Karloveskou ulicou s ulicou Jána 
Stanislava akoprípad hodný osobitného 
zreteľa .................................... 775 

Bod 43A Návrh na udelenie súhlasu s úkonom 
prevodu nehnuteľností v Bratislave, k. 
ú. Staré Mesto, v rámci likvidácie 
neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n. 
o. v likvidácii, v prospech novej 
neziskovej organizácie pod kontrolou 
mestskej časti Bratislava Staré Mesto, 
a to hlavným mestom SR Bratislavou ako 
oprávneným z predkupného práva ............. 785 

Bod 43B Postavenie a úlohy Komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v 
konaní podľa čl. 9 ústavného zákona č. 
357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení neskorších 
predpisov .................................. 800 

Bod 43C Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci 
ochrany verejného záujmu a zamedzenia 
rozporu záujmov podľa ústavného zákona 
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení neskorších 
predpisov .................................. 805 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 11 

Bod 44 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných 
útvarom mestského kontrolóra hlavného 
mesta SR Bratislavy ........................ 822 

Bod 45 Návrh plánu kontrolnej činnosti 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR 
Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 
2020 ....................................... 828 

Bod 46 Informácia o nakladaní s komunálnym 
odpadom, separovanom zbere 
a strategických vyhliadkach do 
budúcnosti ................................. 831 

Bod 47 Informácia o plnení Uznesenia č. 
1405/2014 časť C bod 1 – Akčný plán 
udržateľného energetického rozvoja 
hlavného mesta SR Bratislavy ............... 838 

Bod 48 Zásady rozvoja cyklistickej a pešej 
dopravy .................................... 842 

Bod 49 Návrh dodatku č. 1 k zmluve o 
spolupráci pri realizácií projektov 
v podfinancovaných mestských častiach 
hlavného mesta SR Bratislavy ............... 862 

Bod 50 Schválenie návrhu štatútu projektu 
bývania so sociálnou podporou v súlade 
so všeobecne záväzným nariadením 
hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 1/2006 ....................... 868 

Bod 51 Návrh na poskytnutie dotácie pre 
Bratislavské dobrovoľnícke centrum v 
sume 10 000,00 Eur z rozpočtu hlavného 
mesta SR Bratislavy ........................ 875 

Bod 53 Informácia o stave realizácie Nosného 
systému MHD v Bratislave ................... 879 

Bod 54 Návrh Dohody o preložke plynárenského 
zariadenia a návrh Zmluvy o zriadení 
vecného bremena pre projekt 
Modernizácia električkových tratí, 
Dúbravsko-Karloveská radiála ............... 884 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 12 

 

Bod 55 Návrh na zverenie pamätníkov do správy 
príspevkovej organizácie Generálny 
investor Bratislavy ........................ 888 

Bod 58 Návrh na späťvzatie výpovede Zmluvy o 
nájme nebytového priestoru 
č. 07 83 00171800 zo dňa 13.07.2018 v 
znení dodatkov č. 1 a 2 .................... 893 

Bod 59 Návrh na zrušenie zmluvného predkupného 
práva hlavného mesta SR Bratislavy 
na pozemok v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, parc. č. 2401/60, Mozartova 
ulica vo vlastníctve manželov 
Byalkovcov ................................. 897 

Bod 60 Návrh na nájom nebytového priestoru vo 
výmere 10,07 m² v stavbe bez súpisného 
čísla – podchod na Hodžovom námestí v 
Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou 
obchodnej verejnej súťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej súťaže ........ 901 

Bod 61 Návrh na nájom nebytového priestoru vo 
výmere 44,44 m² v stavbe bez súpisného 
čísla – podchod na Hodžovom námestí v 
Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou 
obchodnej verejnej súťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej súťaže ........ 940 

Bod 62 Návrh na nájom nebytového priestoru vo 
výmere 67,12 m² v stavbe bez súpisného 
čísla – podchod na Hodžovom námestí v 
Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou 
obchodnej verejnej súťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej súťaže ........ 962 

Bod 63 Návrh na nájom nebytového priestoru vo 
výmere 93,71 m² v stavbe bez súpisného 
čísla – podchod na Hodžovom námestí v 
Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou 
obchodnej verejnej súťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej súťaže ........ 983 
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Bod 64 Návrh na predaj pozemku v Bratislave, 
k. ú. Petržalka, parc. č. 2265/4, 
Beňadická ulica, Pavlovi Belákovi ako 
majetkovoprávne usporiadanie pozemku 
zastavaného stavbou vo vlastníctve 
žiadateľa a predaj priľahlého pozemku ..... 1003 

Bod 66 Návrh na prevod spoluvlastníckeho 
podielu na pozemku v bytovom dome 
Haburská17, 19, 21, 23, Komárnická 46, 
Babuškova 4, 10, Gregorovej 2, 
Karadžičova 6, Košická14, Slatinská 4, 
Osadná 9, Kuklovská 37, 39, Donnerova 
5, 7, Majerníkova 48, Jána Stanislava 
20B, 20C, 20D, Beňovského 14, Ľuda 
Zúbka 4, Studenohorská 24,Bakošova 30, 
Markova 15, Vilová 17, Vilová 19, 
Mlynarovičova 22, Šustekova 
5,vlastníkom bytov ........................ 1008 

Bod 67 Návrh na prevod spoluvlastníckeho 
podielu na pozemku v bytovom dome 
Jadrová 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
19, vlastníkom bytov ...................... 1013 

Bod 68 Návrh na zmenu uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 325/2019 zo dňa 24. 10. 
2019, ktorým schválilo prevod 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
pod bytovým domom Vilová 15 a č. 
500/2004 zo dňa 30. 09. 2004,ktorým 
schválilo prevod spoluvlastníckeho 
podielu na pozemku pod bytovým domom 
Čiližská 40 ............................... 1017 

Bod 70 Informácia o vybavených interpeláciách 
poslancov Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy .............. 1022 

Bod 71 Interpelácie .............................. 1026 

Bod 72 Rôzne ..................................... 1027 
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OTVORENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY 

 

(poznámka: rokuje sa výnimočne v Starej tržnici a nie 

ako v obvyklom mieste v Zrkadlovej sále Primaciálneho 

paláca, z dôvodu zabezpečenia hygienických 

a protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou 

Covid 19) 

 

(09.16 h) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

 

Myslím, že sme uznášaniaschopní. Poprosím vás, aby 

ste zaujali vaše miesta.  

Dneska máme krásnych sedemdesiatdva bodov, do ktorých 

sa ešte, myslím že pridajú nejaké. 

Kde to mám? Tu.  

Chcem vás iba poprosiť hneď na úvod, máme povinné 

rúška. Viete, že máme kolegov dvoch, ktorí boli, na 

magistráte, ktorí boli v kontakte s potvrdeným nakazeným 

pred niekoľkými dňami. Dokým nebudeme mať nejaké relevantné 
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výsledky, tak máme taký prísnejší režim na magistráte. 

A tak v záujme vašej ochrany vás prosíme o o disciplínu 

v tejto veci. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, dámy a páni,  

otváram zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy, na ktorom vás všetkých vítam.  

Stretávame sa opätovne v priestoroch Starej tržnice, 

aj keď to už malo byť eee v Zrkadlovej sále Primaciálneho 

paláca, robíme to opätovne tu kvôli práve tým dôvodom, 

ktoré som už eee hovoril.  

Takže, včera zavládla u nás mierna panika, čakáme na 

výsledky, výsledky testov, ktoré ale budú relevantné až po 

niekoľkatích dňoch od kontaktu, a preto eee, preto sme 

veľmi opatrní.  

Ešte si vás dovoľujem upozorniť, že na ue na vašich 

stoloch sa nachádza uesbé kľúč (USB kľúč) s výročnou 

správou obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, 

ktorou sa vás chce informovať o svojej činnosti. 
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OTVORENIE PRACOVNEJ ČASTI MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Sme uznášaniaschopní, takže môžme začať. 

O ospravedlnenie neúčasti na tomto zasadnutí 

mestského zastupiteľstva požiadali poslanci, pani starostka 

Gabriela Ferenčáková.  

Chcem vám iba pripomenúť, keďže toto je posledné 

zastupiteľstvo, ktoré sme, sme si na grémiu dali záväzok, 

že dneska určite dokončíme v tomto, v tejto sezóne pred 

prázdninami, tak po zastupiteľstve bude taká čaša vína, 

alebo nejaký drink v týchto priestoroch.  

Takže, vydržte. To som. To je motivácia (poznámka: so 

smiechom). 

Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia 

mestského zastupiteľstva odporúčam zvoliť Martina Kuruca a 

Lenku Antalovú Plavuchovú. 

Ak nemá nikto iný návrh, prosím hlasujte o tomto ná, 

predloženom návrhu. 

(gong) 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ak niekto náhodou nemá rúško, myslím že je pri 

dverách, je k dispozícii. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovala jedna a prítomných tridsaťpäť. 

Ospravedlňujem sa. 

Konštatujem, že sme zvolili overovateľov zápisnice. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25.06.2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Voľba overovateľov zápisnice 

 Prítomní: 35 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič NEHLASOVAL 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 18 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 19 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

do návrhovej komisie na prípravu uznesení odporúčam 

zvoliť poslancov Milana Vetráka, Petra Lenča a Elenu 

Pätoprstú. 

Pred tým jak začneme hlasovať, Milan tu je? 

Aha, okej. Prepáč, Milan. Okej, super.  

Takže sme dvaja a je tu pán Lenč. Takže. Je to vp.  

A aj pani Pätoprstá tu niekde je. Dobre. Takže 

v poriadku. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

A prítomných tridsaťpäť. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Voľba návrhovej komisie 

 

 Prítomní: 35 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

 

SCHVÁLENIE PROGRAMU  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne a vážení poslanci,  

návrh programu rokovania dnešného zasadnutia ste 

dostali na pozvánke dňa 18. júna.  
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(poznámka:  

Návrh programu 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 05. 2020 

2. Návrh Záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy za rok 2019 a Hodnotiaca správa 
programového rozpočtu za rok 2019 

3. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na rok 2020 

4. Aktualizovaný výpočet percentuálnych podielov 
mestských častí na rok 2020 

5. Návrh na načerpanie nového úverového rámca a 
kontokorentného úveru z dôvodu krytia očakávaných 
dopadov ekonomickej krízy, spôsobenej pandémiou 
nového koronavírusu 

6. Inventarizácia majetku hlavného mesta SR Bratislavy 
k 31. 12. 2019 

7. Informácia o odpísaných pohľadávkach hlavného mesta 
SR Bratislavy za rok 2018 

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

9. Návrh dodatku č. 13  rokovacieho poriadku Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

10. Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej 
spoločnosti KSP, s.r.o. 

11. Návrh dodatku č. 1 k zriaďovacej listine 
príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave 
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12. Zmluva o spolupráci a poskytnutí služieb na výstavbu 
bytov (Muchovo námestie) 

13. Informácia o účtovnej závierke za rok 2019 a správe 
o hospodárení za rok 2019, ktoré budú prerokované 
a schvaľované valným zhromaždením oblastnej 
organizácie cestovného ruchu Bratislavská 
organizácia cestovného ruchu 

14. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke 
za rok 2019 a návrhu na rozdelenie zisku 
z hospodárenia spoločnosti za rok 2019, ktoré budú 
prerokované a schvaľované na riadnom valnom 
zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. 

15. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke 
za rok 2019 a návrhu na vysporiadanie výsledku 
hospodárenia spoločnosti za rok 2019, ktoré budú 
prerokované a schvaľované na riadnom valnom 
zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská 
integrovaná doprava, a.s. 

16. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke 
za rok 2019 a návrhu na rozdelenie zisku 
z hospodárenia spoločnosti za rok 2019, ktoré budú 
prerokované a schvaľované na riadnom valnom 
zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia 
odpadu a.s. 

17. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke 
za 2019 a návrhu na naloženie s výsledkom 
hospodárenia za rok 2019, ktoré budú prerokované 
a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení 
obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. 

18. Informácie o dopade pandémie COVID-19 na Správu 
telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného 
mesta SR Bratislavy 

19. Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatňových 
priestorov s príslušenstvom na Zimnom štadióne 
Ondreja Nepelu pre občianske združenie Jumping Joe 
ako prípad hodný osobitného zreteľa 
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20. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na 
Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre nájomcu HOCKEY 
CENTER s.r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava ako 
prípad hodný osobitného zreteľa 

21. Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom 
štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia 
vonkajšieho sedenia pre nájomcu HOCKEY CENTER 
s.r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

22. Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom 
štadióne Ondreja Nepelu za účelomumiestnenia 
vonkajšieho sedenia pre nájomcu NectarLand, s.r.o., 
Česká 21, Bratislava ako prípad hodný osobitného 
zreteľa 

23. Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom 
štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia 
vonkajšieho sedenia pre nájomcu JANKOVICH SK, 
s.r.o., Trnková 74, Bratislava ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

24. Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom 
štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia 
vonkajšieho sedenia pre nájomcu VD Hostels, s.r.o., 
Komárňanská 69, Bratislava ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

25. Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom 
štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia 
vonkajšieho sedenia pre nájomcu CaféZimáks.r.o., 
Komárňanská 69, Bratislava ako prípad hodný 
osobitného zreteľa  

26. Návrh na schválenie nájmu časti terasy budovy 
Kúpaliska a Sauny Delfín za účelom umiestnenia 
vonkajšieho sedenia pre nájomcu Zamiro, s. r. o., 
Ružová dolina 18, Bratislava ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

27. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa odpustenia povinnosti 
zrealizovať investície nájomcom do budovy Starej 
tržnice v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 
v súvislosti s epidémiou Covid-19 v sume 80 325, 70 
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Eur vrátane DPH, pre ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – 
občianske združenie 

28. Návrh na schválenie nájmu ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa nebytových 
priestorov  na Sedlárskej 2, 4  – Ventúrskej 22 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Metropolitnému 
inštitútu Bratislava so sídlom v Bratislave 

29. Návrh na  schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov,  
v stavbe  na Gorkého 17, Laurinskej 20 v Bratislave, 
k. ú. Staré Mesto,  mestskej príspevkovej 
organizácii Bratislavské kultúrne a informačné 
stredisko 

30. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21375/5, 
Slovenskej národnej galérii so sídlom v Bratislave 

31. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/3 a parc. 
č. 23014/1, Slovenskej republike zastúpenej 
Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky, v zastúpení spoločnosti Zero Bypass 
Limited, organizačná zložka a spoločnosti D4R7 
Construction s.r.o., so sídlom v Bratislave 

32. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku parc. č. 3141/1 
a časti pozemku parc. č. 3144/4 v Bratislave, k. ú. 
Vrakuňa, spoločnosti GEOtest, a.s. - organizačná 
zložka so  sídlom v Bratislave 

33. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15286/21 a 
parc. č. 15286/1, vlastníkom bytov a nebytových 
priestorov bytového domu Svidnícka 7, 9, 11 a 13 v 
zastúpení spoločnosti Správy domov SBD Bratislava 
II, s.r.o., so sídlom  v Bratislave 
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34. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 
v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15681/1, 
spoločnosti TBG Slovensko, a. s., so sídlom 
v Pezinku 

35. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov 
v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 
2418/6 a k. ú. Rača, parc. č. 1294/5, Slovenskému 
hydrometeorologickému ústavu so sídlom v Bratislave 

36. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 
v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3044, 
Kristijanovi Buqajovi 

37. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 
v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 2104, 
občianskemu združeniu OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU 
so sídlom v Bratislave 

38. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v 
Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 237/77, do  
bezpodielového vlastníctva Ing. Františka Žvacha a 
manželky Oľgy Žvachovej 

39. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Vrakuňa, parc. č. 3969/8, do bezpodielového 
spoluvlastníctva Dušana Chudého a manželky Evy 
Chudej 

40. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Vinohrady, parc. č. 21644/12, Mgr. Helene Podolskej 
a manželom Jurajovi Laučíkovi a Ing. Nore Laučíkovej 

41. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Devín, parc. č. 1564/4, parc. č. 1579/1, parc. č. 
1580/1,parc. č. 1581/1, Gronárska ulica 
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42. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Záhorská Bystrica, parc. č. 2075/13 a parc. č. 
2075/15, Pavlovi Pilkovi 

43. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 146/2019 zo dňa 25. 
04. 2019, ktorým schválilo nájom časti pozemkov 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, za účelom 
vybudovania a užívania verejného chodníka, ktorý 
spojí existujúci nadchod nad Karloveskou ulicou s 
ulicou Jána Stanislava ako prípad hodný osobitného 
zreteľa 

44. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

45. Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. 
polrok 2020 

46. Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, 
separovanom zbere a strategických vyhliadkach do 
budúcnosti 

47. Informácia o plnení Uznesenia č. 1405/2014 časť C 
bod 1 – Akčný plán udržateľného energetického 
rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy 

48. Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 

49. Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 201/ 2019 zo dňa 27. 6. 2019 
v zmysle Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci pri 
realizácií projektov v podfinancovaných mestských 
častiach hlavného mesta SR Bratislavy 

50. Schválenie návrhu štatútu projektu bývania so 
sociálnou podporou v súlade so všeobecne záväzným 
nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 1/2006 

51. Návrh na poskytnutie dotácie pre Bratislavské 
dobrovoľnícke centrum v sume 10 000,00 Eur 
z rozpočtu  hlavného mesta SR Bratislavy 
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52. Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov 
z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do 
športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave 

53. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v 
Bratislave 

54. Návrh Dohody o preložke plynárenského zariadenia a 
návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena pre projekt 
Modernizácia električkových tratí, Dúbravsko-
Karloveská radiála 

55. Návrh na zverenie pamätníkov do správy príspevkovej 
organizácie Generálny investor Bratislavy 

56. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku do správy 
mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy 

57. Návrh na zverenie nehnuteľností do správy mestských 
častí Bratislava–Dúbravka, Bratislava–Záhorská 
Bystrica, Bratislava–Lamač 

58. Návrh na späťvzatie výpovede Zmluvy o nájme 
nebytového priestoru č. 07 83 0017 18 00 zo dňa 13. 
07. 2018 v znení dodatkov č. 1 a 2 

59. Návrh na zrušenie zmluvného predkupného práva 
hlavného mesta SR Bratislavy na pozemok v 
Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/60, 
Mozartova ulica vo vlastníctve manželov Byalkovcov 

60. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 10,07 
m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na 
Hodžovom námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, 
formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej súťaže 

61. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 44,44 
m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na 
Hodžovom námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, 
formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej súťaže 

62. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 67,12 
m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na 
Hodžovom námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, 
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formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej súťaže 

63. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 93,71 
m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na 
Hodžovom námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, 
formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej súťaže 

64. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. č. 2265/4, Beňadická ulica, Pavlovi 
Belákovi ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku 
zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a 
predaj priľahlého pozemku 

65. Návrh na zriadenie vecného bremena na časť pozemku v 
Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21637, ulica 
K Železnej studienke, v prospech spoločnosti PROJEKT 
INVESTMENT s.r.o., so sídlom Žiar nad Hronom 

66. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v bytovom dome Haburská 17, 19, 21, 23, Komárnická 
46, Babuškova 4, 10, Gregorovej 2, Karadžičova 6, 
Košická 14, Slatinská 4, Osadná 9, Kuklovská 37, 39, 
Donnerova 5, 7, Majerníkova 48, Jána Stanislava 20B, 
20C, 20D, Beňovského 14, Ľuda Zúbka 4, Studenohorská 
24, Bakošova 30, Markova 15, Vilová 17, Vilová 19, 
Mlynarovičova 22, Šustekova 5, vlastníkom bytov 

67. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v bytovom dome Jadrová 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 
17, 19, vlastníkom bytov 

68. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 325/2019 zo dňa 24. 
10. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho 
podielu na pozemku pod bytovým domom Vilová 15 a č. 
500/2004 zo dňa 30. 09. 2004, ktorým schválilo 
prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod 
bytovým domom Čiližská 40 

69. Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta 
Bratislava za rok 2019  
(bod bude prerokovaný o 14.00 h) 
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70. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy  

71. Interpelácie  
(bod bude prerokovaný o 14.00 h, po Správe 
o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava 
za rok 2019polícii) 

72. Rôzne  

 

16.00 h vystúpenie občanov 

 

Informačné materiály 

a) Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta 
SR Bratislavy medzi zasadnutiami Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

b) Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta 
SR Bratislavy 

c) Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného 
mesta SR Bratislavy za rok 2020 vykonaných na 
základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 351/2019 
zo dňa 12. 12. 2019 

d) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch  

e) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v bytovom dome Jadrová 1, 3, 5, 7, 9, 11, 
15, 17, 19, vlastníkom bytov 

f) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v bytovom dome Miletičova 34, Gregorovej 6, 
Vrútocká 42, Kuklovská 7, Kuklovská 35, 37 39, Hany 
Meličkovej 3, Majerníkova 50, Lenardova 12, 
Gessayova 45, Vígľašská 12, Budatínska 57A, 
vlastníkom bytov 
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g) Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie 
nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy v spoločnosti 
InfraServices, a. s. 

h) Informácia o riešení uloženia zbierkových predmetov 
Múzea mesta Bratislavy a Galérie mesta Bratislavy 

i) Informácia o výsledku výberového konania na pozíciu 
riaditeľa/ky Mestského ústavu ochrany pamiatok v 
Bratislave 

j) Informácia o vybavovaní sťažností a petícií občanov 
za rok 2019 

k) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac 
apríl 2020 

koniec poznámky) 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

V súlade so zákonom o obecnom zriadení dávam teraz 

hlasovať o návrhu programu rokovania mestského 

zastupiteľstva tak, ako vám bol zaslaný a ako bol 

zverejnený.  

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťpäť. 

dovoľujem si Vám oznámiť, že z rokovania mestského 

zastupiteľstva sťahujem bod programu číslo 65, to ide eee 

mmm Návrh na zriadenie vecného bremena na Železnej 

studničke, studienke  

a navrhujem zaradiť  na rokovanie dnešného 

zastupiteľstva tieto tri materiály: 

Personálne zmeny v Mestskej polícii hlavného mesta SR 

Bratislavy ako bod číslo 9A, 

druhý materiál pod názvom Personálne zmeny v orgánoch 

príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava ako 

bod číslo 10A 

a tretí materiál pod názvom Návrh na udelenie súhlasu s 

úkonom prevodu nehnuteľností v Bratislave, v Starom Meste, 

v rámci likvidácie neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE. Ako 

bod číslo 43A. 

Ďalej navrhujem aby materiál pod bodom číslo 56 Návrh 

na zverenie nehnuteľného majetku do správy mestských častí 

hlavného mesta SR Bratislavy bol zaradený do programu ako 
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bod číslo 18A. To sme sa dohodli na grémiu, že takýto 

dôležitý bod dáme skorej, aby, aby bol hneď na začiatku. 

Bod číslo 57 pod názvom Návrh na zverenie 

nehnuteľností do správy mestských častí Bratislava–

Dúbravka, Bratislava–Záhorská Bystrica, Bratislava–Lamoč, 

Lamač ako bod číslo 18 bé (B). 

Dovolil by som si vás ešte upozorniť, že pri bode 

číslo 49 prišlo k zmene jeho názvu oproti názvu uvedenom na 

pozvánke, a to v znení Návrh Dodatku číslo 1 k zmluve o 

spolupráci pri realizácií projektov v podfinancovaných 

mestských častiach hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

Nech sa páči, teraz je priestor pre vás, aby ste 

vstúpili do, do tvorby p, dnešného programu. 

Pán Cmorej,  

máte slovo. 

Mgr. Ing. Peter   C m o r e j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Napriek tomu, že dohoda znela, že bude materiál, 

ktorý bol minulé zastupiteľstvo stiahnutý, a to návrh na 

zmenu rokovacieho poriadku zaradený do programu, tak asi 

nejakým nedopatrením sa to zrejme nestalo, lebo keď som sa 
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pozeral na materiály včera večer, teda na tú finálnu 

verziu, tak to nevidím v pozvánke. 

Takže rád by som zaradil ako bod 6 za návrh na 

načerpanie nového úveru a pred inventarizáciu majetku 

hlavného mesta, alebo teda 5 bé (B) povedzme, Návrh dodatku 

číslo 13 rokovacieho poriadku.  

Tento rokovák teda, táto zmena prešla, prešla 

mandátovou komisiou, takže myslím, že nič nebráni tomu, aby 

sme ju prerokovali.  

A ešte by som k tým rúškam  takú jednu technickú. 

Máme tu dvojmetrové rozostupy, ktoré sú práve kvôli 

tomu, aby sme sa neohrozovali, preto ja mám taký pocit, že 

teda, môj dojem je, že to upozornenie, aby sme používali 

rúška by malo skôr patriť na na to, keď máme prestávku, 

alebo keď tu beháme medzi sebou, čo polovica z nás tie 

rúška nemala. A trochu mi, mi uniká zmysel, aby sme ich 

mali pri, pri tom, ako rokujeme, keďže sme dva metre od 

seba. Tak je to podľa mňa naopak ako by to malo byť. 

Takže ja ak teda dovolíte, tak budem to rúško 

používať vtedy, keď sa má a alebo budem hovoriť bez rúška, 

a myslím, že tak by sme sa mali správať všetci. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Nech sa páči, organizačné. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,  vedúca organizačného 

oddelenia: 

... je zaradený v po, tento bod je zaradený ako bod 

číslo 9 v pozvánke.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Je to tam, no 

Pán Kríž. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

To isté som chcel upozorniť kolegu Cmoreja, že jeho 

návrh je číslo 9. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Pán pos, pán starosta Kuruc. 

Pán starosta Kuruc. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Pardon, už som tu. 

Ja by som chcel, pán primátor, poprosiť, keďže máme 

naozaj sedemdesiatsedem bodov a aby sme to dneska všetko 

stihli, lebo zajtra je župné zastupiteľstvo a už potom 

začínajú prázdniny, tak asi veľmi ťažko by sme sa znova 

zvolávali. Väčšina tých bodov, alebo teda všetky tie body 

boli prejdené na rade a vo väčšine komisií príslušných, tak 

v tých kde nie je nejak nevyhnutne robiť úvodné slovo, keby 

sme to mohli skrátiť bez úvodného slova a keď poslanci majú 

záujem, tak nech potom v diskusii sa pýtajú.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďa ďakujem pekne. 

Myslím, že taká bola dohoda aj na grémiu. To znamená, 

že skúsme to urobiť ako, ako na poslednom zastupiteľstve, 

že pokiaľ si niekto nevyžiada to úvodné slovo, stačí 

nejakým mávnutím alebo gestom na mňa, tak ho, tak pôjdeme 

bez úvodného slova. samozrejme, tam kde to ktokolva 
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ktokoľvek z poslankýň a poslancov úvodné slovo bude chcieť, 

tak ho jednoducho dáme. 

Pán poslanec Cmorej. 

Mgr. Ing. Peter   C m o r e j ,  poslanec MsZ: 

S tým samozrejme súhlasím. ale rád by som, aby aspoň 

pri tých prvých bodoch takých tých hlavných ako je návrh na 

zmenu rozpočtu, načerpanie nového úverového rámca, to 

úvodné slovo bolo. Potom pri tom zvyšku, samozrejme, že 

nie.  

Nechcem sa potom hlásiť pri každom, lebo si vyčerpám 

to svoje jedno, to svoje jedno prihlásenie, preto aspoň 

tých päť, šesť bodov tých hlavných, keby sme to dali aj 

s tým úvodným slovom. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ab absolútne súhlasíme, myslím. 

Pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 
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Ja chcem navrhnúť zaradenie dvoch materiálov, ktoré 

vyplývajú z rokovania komisie na ochranu verejného záujmu.  

Prvý materiál sa týka, alebo jeho názov je Postavenie 

a úlohy komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcie verejných funkcionárov mestského zastupiteľstvo 

hlavného mesta SR Bratislavy v konaní podľa článku 9 

ústavného zákona číslo 357/2004 Zbierky zákonov. 

A tento materiál zaradiť za materiály, ktoré sa 

týkajú majetkových vecí, to znamená ako 43A, alebo 43 bé 

(B) ma pani vedúca upozornila, 43A už je tam niečo iné. 

Čiže 43 bé (B). 

A potom druhý materiál Návrh na prijatie rozhodnutia 

vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenie rozporu 

záujmov podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Zbierky 

zákonov ako materiál 43 cé (C), s tým, že oba materiály 

budú mať pevne stanovený čas o šiestej hodine večer.  

A mimo tohto by som predsa len navrhol, aby sa 

prijalo nejaké záložné riešenie, ak by sme dneska nestihli 

všetko prerokovať, lebo nedá sa to úplne vylúčiť, pretože 

je zajtra župné zastupiteľstvo, v poriadku. Neviem kto má 

všetko prázdniny budúci týždeň, ale budúci týždeň sú 

normálne pracovné dni, takže na prázdniny by som sa 

nevyhováral. Sú aj dni, kedy podľa mňa sa dá stretnúť, 

alebo povedať, že si to dáme do zálohy, lebo naozaj sa nedá 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 39 

vylúčiť, že všetko prerokujeme a potom tí niektorí, ktorí 

čakajú na prijatie tých uznesení, by mohli prípadne aj 

utrpieť nejakú škodu. Ja ne nemyslím niečo konkrétne, ale, 

ale nedá sa to vylúčiť.  

Čiže, chcel by som požiadať vedenie, pána primátora, 

aby sme si odsúhlasili nejaké záložné riešenie, keby sme to 

náhodou nestihli prerokovať a nie až v septembri. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Stále si môžme odsúhlasiť, že dneska to proste 

dorokujeme. Že budeme dokým to nedorokujeme. Aj to si môžme 

odsúhlasiť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

A asi to netreba odsúhlasovať? Asi to nemusíme 

hlasovať, nie? To si iba že povedzme. Každý klub nech tu 

zodpovedne si urobí program a stále nech myslia na ten drik 

keď skončíme. To je asi najlepšie riešenie. 

Pán Cmorej. 
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Mgr. Ing. Peter   C m o r e j ,  poslanec MsZ: 

Síce sa na tomto môžme uzniesť, ale toto nám veľmi 

rýchlo môže prekaziť uznášaniaschopnosť. A ja teda za seba 

hovorím, že ja tu do pol noci dneska nebudem. Ešte navyše 

nám aj hrozí parlament tuto niektorým dneska možno.  

Takže, v nejakom čase by sme si asi mali povedať, že 

ak to nedorokujeme, tak kedy bude pokračovanie.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Dobre. 

Pán poslanec Káčer. Pán viceprimátor Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja by som poprosil predradiť bod 52, keďže aj vďaka 

korone boli posunuté stimuly smerom k rozvoju športovej 

infraštruktúry a už proste sa míňa čas a keď chceme, aby 

tento rok tie projekty boli zrealizované, tak by som nerád 

riskoval túto prácu tým, že by sa zastupiteľstvo potom 

odložilo o mesiac, o dva. V horšom prípade, čo teda ja 
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nedúfam, ja mám informácie z klubu, že ľudia zostanú a budú 

rokovať aj do noci, keď to bude potrebné. 

Čiže, žiadam predložiť bod číslo 52 Návrh 

prerozdelenia finančných prostriedkov grantového programu 

ako bod 9 bé (B). To znamená, za návrh Dodatku číslo 13 

rokovacieho poriadku. Čiže, za rokovací poriadok.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tam je 9A je mestská polícia zmeny a potom 9 bé (B) 

tým pádom by bola, by boli tieto športoviská.  

Okej. 

Pán, pani starostka Aufrichtová, 

nech sa páči. 

Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

Ja by som namietala toto predbiehanie sa v bodoch. 

Takto isto vyzerali za  Nesrovnala zastupiteľstvá, ktoré 

mali viac ako sedemdesiat bodov, tak tam bola predbiehačka 

toho, kto sa dostane na rad. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 42 

Keď si povieme, že to dneska zvládneme, tak sa 

dostane aj bod 53 na rad. Rovnako dôležitý 43A je. Keď ho 

dneska neschválime, tak môžme byť v konkurze v septembri.  

Takže môžem potom teda hneď, keď budeme teraz dve 

hodiny sa dojednávať, kto si utrasie ktorú pozíciu. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja ja si myslím, že vi viceprimátor to chcel 

predradiť aj z jednoduchého dôvoda, že cez obed bude nejaký 

brífing a toto je jeden z bodov, ktorý máme na brífing, 

ktorý chceme odkomunikovať. Je to akože dobrá vec. Dávame 

peniaze na športoviská. To je, myslím že jediný dôvod, 

prečo to chceme urobiť.  

Určite sa dostaneme aj na Maják nádeje, akože, to 

sľubujem. 

Eee. Dobre, fajn. 

A teraz eee máme, máme toho veľa a musíme to ísť 

postupne hlasovať? Naozaj?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Okej. Tak pome na to. 
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Ak dovolíte, ja budem čítať iba úvodné tie veci, 

nebudem to čítať celé. 

Takže, to, že sťahujem, nemusíme hlasovať. Ideme na 

zaradiť tieto tri materiály, ktoré budem postupne čítať 

a budeme hlasovať. Dobre? 

Takže, hlasujme o zaradení eee bodu číslo 9A 

personálne zmeny v mestskej polícii.  

Prosím, hlasujte, no. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťosem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ -návrh na zaradenie bodu č. 9A 
 

Personálne zmeny v Mestskej polícii hlavného mesta SR 
Bratislavy 

 Prítomní: 38 Áno 38 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím hlasujte na o zaradení bodu 10A Personálne 

zmeny v orgánoch ZOO.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa jedna, 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťosem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ -návrh na zaradenie bodu č. 10A 
 

Personálne zmeny v orgánoch príspevkovej organizácie 
Zoologická záhrada Bratislava 

 

 Prítomní: 38 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ZDRŽAL SA I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 
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Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím vás hlasujte za zaradenie pod ma, ako bod 

číslo 43A materiál názvom Návrh na udelenie súhlasu 
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s úkonom prevodu nehnuteľnosti (gong) brala Staré Mesto. 

Ide o Maják nádeje. Samozrejme. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo jedna. 

Prítomných tridsaťosem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ -návrh na zaradenie bodu č. 43A 
 

Návrh na udelenie súhlasu s úkonom prevodu nehnuteľností v 
Bratislave, k. ú. StaréMesto, v rámci likvidácie neziskovej 

organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o. v likvidácii, v prospech 
novej neziskovej organizácie pod kontrolou mestskej časti 
BratislavaStaré Mesto, a to hlavným mestom SR Bratislavou 

ako oprávneným z predkupnéhopráva 
 

 Prítomní: 38 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
 
Antalová Plavúchová NEHLASOVAL A. Berka  ÁNO 

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 
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J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 
 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

koniec poznámky)  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aj o tých zmenách v poradí musíme hlasovať? Alebo 

postupne, hej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ďakujem, Milan. 

Aj o tom stiahnutí, hej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak ideme rovno na to stiahnutie.  

Ja som si myslel, že to stiahnutie nemusíme hlasovať, 

takže prepáčte, vráťte, vráťme sa na začiatok. 

Hlasujte teraz o stiahnutí bodu programu číslo 65, 

ktorý sa volá Návrh na zriadenie vecného bremena na časť 

pozemku v Bratislave, na na ulici Železná studienka. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovala jedna. 

Prítomných tridsaťosem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Program rokovania MsZ -návrh na stiahnutie bodu č. 65 

 
Návrh na zriadenie vecného bremena na časť pozemku v 
Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21637, ulica K 

Železnej studienke, v prospech spoločnosti PROJEKT 
INVESTMENT s.r.o., so sídlom Žiar nad Hronom 

 

 Prítomní: 38 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír  
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J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 
A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová NEHLASOVAL 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vraciame sa teda späť na posúvania materiálov. Takže 

hlasujme o tom, že posunieme bod číslo 56 ako bod číslo 

18A. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovala jedna. 

Prítomných tridsaťosem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ -návrh na presunutie bodu 56 ako bod 
18A 
 

Návrh na zverenie nehnuteľného majetku do správy mestských 
častí hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 Prítomní: 38 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová NEHLASOVAL 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujte prosím, o tom, že bod číslo 57 dávame ako 

bod číslo 18 bé (B). 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovala jedna. 

Prítomných tridsaťosem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ -návrh na presunutie bodu 57 ako bod 
18B 
 

Návrh na zverenie nehnuteľností do správy mestských častí 
Bratislava–Dúbravka, Bratislava–Záhorská Bystrica, 

Bratislava–Lamač 
 

 Prítomní: 38 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 
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Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová NEHLASOVAL 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To upozornenie nemusíme hlasovať. Zmena názvu bodu, 

hej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. Ďakujem. 

Takže poďme na poslanecké návrhy.  

Eee. Mmm. Vieme, že devinu tam máme. To znamená, že 

áno, eee hlasujme o posunutí bodu 57 ako bod 18 bé (B). 

Alebo štrnásť bé? Je to možné? Nie. Pardon. 18 bé (B) 

máme už niečo presunuté.  

Jaj, prepáčte. Teraz ja som, to sme teraz 

dohlasovali.  

Takže, hlasujme o, ja si pamätám ten návrh 

viceprimátora. Čo tam bolo ešte pred tým? Aký návrh 

k posunu?  

Áno, Milan, prepáč. Pán Vetrák, poslanec mi to 

pripomeňte.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, áno.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Pardon.  

Ja som mal 43 bé (B), to bolo to postavenie a úlohy 

komisie na ochranu verejného záujmu.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

A 43 cé (C) bolo to konanie voči bývalej verejnej 

funkcionárke. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Takže, mmm. Hlasujte, prosím vás, o. 

To je zaradenie nového bodu.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno. O zaradenie nového bodu 43 bé (B). eee, Milana 

Vetráka, ktorý bude o osemnásť nula nula.  
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Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Ďakujem pekne. 

A hlasujme. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa jedna 

a nehlasovala jedna. 

A prítomných tridsaťdeväť. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ -návrh na zaradenie bodu č. 43B, 
ktorý bude prerokovaný o 18.00 h 

 
Postavenie a úlohy Komisie na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v konaní podľa čl. 9 ústavného zákona č. 
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 
 

 Prítomní: 39 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 1 
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Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová NEHLASOVAL 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ZDRŽAL SA P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
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Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hlasujme o bode 43 cé (C). Milan má, bod Milana, 

poslanca Milana Vetráka, ktorý tiež bude o osemnásť nula 

nula. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa jedna, 

nehlasovala jedna. 

Prítomných tridsaťdeväť. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Program rokovania MsZ -návrh na zaradenie bodu č. 43C, 

ktorý bude prerokovaný o 18.00 h 
 

Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného 
záujmu a zamedzeni a rozporu záujmov podľa ústavného zákona 

č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

 

 Prítomní: 39 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 
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M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová NEHLASOVAL 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ZDRŽAL SA P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A myslím, že posledná vec je posunutie bodu číslo 52 

ako bod 9 bé (B). 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa jedna a  

nehlasovalo tri. 

Prítomných štyridsať. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Program rokovania MsZ -návrh na posunutie bodu č. 52 ako 
bod 9B 

 
Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z grantového 

Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej 
infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave 
 

 Prítomní: 40 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
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Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová NEHLASOVAL 

J. Uhler NEHLASOVAL 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ZDRŽAL SA P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pokiaľ si dobre pamätám, tak to máme? Áno.  

Ďakujem pekne. 

Takže ideme ešte hlasovať. Už môžme ísť ďalej, hej? 

nemusíme o o celom programe. Ja si to proste neviem 

zapamätať, ja sa ospravedlňujem.  

Ďakujem za pomoc. 

 

(poznámka:  

Program: 

1. Informácia o plnení uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
splatných k 31. 05. 2020 

2. Návrh Záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy za rok 2019 a Hodnotiaca správa 
programového rozpočtu za rok 2019 

3. Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 
na rok 2020 

4. Aktualizovaný výpočet percentuálnych podielov 
mestských častí na rok 2020 

5. Návrh na načerpanie nového úverového rámca a 
kontokorentného úveru z dôvodu krytia očakávaných 
dopadov ekonomickej krízy, spôsobenej pandémiou 
nového koronavírusu 

6. Inventarizácia majetku hlavného mesta SR Bratislavy 
k 31. 12. 2019 
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7. Informácia o odpísaných pohľadávkach hlavného mesta 
SR Bratislavy za rok 2018 

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 
drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy 

9. Návrh dodatku č. 13 rokovacieho poriadku Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

9A. Personálne zmeny v Mestskej polícii hlavného mesta 
SR Bratislavy 

9B. Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z 
grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do 
športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave 

10. Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej 
spoločnosti KSP, s.r.o. 

10A. Personálne zmeny v orgánoch príspevkovej organizácie 
Zoologická záhrada Bratislava 

11. Návrh dodatku č. 1 k zriaďovacej listine 
príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave 

12. Zmluva o spolupráci a poskytnutí služieb na výstavbu 
bytov (Muchovo námestie) 

13. Informácia o účtovnej závierke za rok 2019 a správe 
o hospodárení za rok 2019, ktoré budú prerokované a 
schvaľované valným zhromaždením oblastnej 
organizácie cestovného ruchu Bratislavská 
organizácia cestovného ruchu 

14. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke 
za rok 2019 a návrhu na rozdelenie zisku z 
hospodárenia spoločnosti za rok 2019, ktoré budú 
prerokované a schvaľované na riadnom valnom 
zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. 

15. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke 
za rok 2019 a návrhu na vysporiadanie výsledku 
hospodárenia spoločnosti za rok 2019, ktoré budú 
prerokované a schvaľované na riadnom valnom 
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zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská 
integrovaná doprava, a.s. 

16. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke 
za rok 2019 a návrhu na rozdelenie zisku z 
hospodárenia spoločnosti za rok 2019, ktoré budú 
prerokované a schvaľované na riadnom valnom 
zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia 
odpadu a.s. 

17. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke 
za 2019 a návrhu na naloženie s výsledkom 
hospodárenia za rok 2019, ktoré budú prerokované a 
schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 
spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. 

18. Informácie o dopade pandémie COVID-19 na Správu 
telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného 
mesta SR Bratislavy 

18A. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku do správy 
mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy 

18B. Návrh na zverenie nehnuteľností do správy mestských 
častí Bratislava–Dúbravka, Bratislava–Záhorská 
Bystrica, Bratislava–Lamač 

19. Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatňových 
priestorov s príslušenstvom na Zimnom štadióne 
Ondreja Nepelu pre občianske združenie Jumping Joe 
ako prípad hodný osobitného zreteľa 

20. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na 
Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre nájomcu HOCKEY 
CENTER s.r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava ako 
prípad hodný osobitného zreteľa 

21. Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom 
štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia 
vonkajšieho sedenia pre nájomcu HOCKEY CENTER 
s.r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava ako prípad 
hodný osobitného zreteľa 

22. Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom 
štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia 
vonkajšieho sedenia pre nájomcu Nectar Land, s.r.o., 
Česká 21,Bratislava ako prípad hodný osobitného 
zreteľa 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 70 

23. Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom 
štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia 
vonkajšieho sedenia pre nájomcu JANKOVICH SK, 
s.r.o., Trnková 74, Bratislava ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

24. Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom 
štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia 
vonkajšieho sedenia pre nájomcu VD Hostels, s.r.o., 
Komárňanská 69, Bratislava ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

25. Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom 
štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia 
vonkajšieho sedenia pre nájomcu Café Zimák s.r.o., 
Komárňanská 69, Bratislava ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

26. Návrh na schválenie nájmu časti terasy budovy 
Kúpaliska a Sauny Delfín za účelom umiestnenia 
vonkajšieho sedenia pre nájomcu Zamiro, s. r. o., 
Ružová dolina 18,Bratislava ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

27. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa odpustenia povinnosti 
zrealizovať investície nájomcom do budovy Starej 
tržnice v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v 
súvislosti s epidémiou Covid-19 v sume 80 325, 70 
Eur vrátane DPH, pre ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – 
občianske združenie 

28. Návrh na schválenie nájmu ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa nebytových 
priestorov na Sedlárskej 2, 4 – Ventúrskej 22 v 
Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Metropolitnému 
inštitútu Bratislava so sídlom v Bratislave 

29. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov, v 
stavbe na Gorkého 17, Laurinskej 20 v Bratislave, 
k. ú. Staré Mesto, mestskej príspevkovej organizácii 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 

30. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmučasti pozemku v 
Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21375/5, 
Slovenskej národnej galérii so sídlom v Bratislave 
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31. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v 
Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/3 a parc. č. 
23014/1, Slovenskej republike zastúpenej 
Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky, v zastúpení spoločnosti Zero Bypass 
Limited, organizačná zložka a spoločnosti 
D4R7Constructions.r.o., so sídlom v Bratislave 

32. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku parc. č. 3141/1 
a časti pozemku parc. č. 3144/4 v Bratislave, k. ú. 
Vrakuňa, spoločnosti GEOtest, a.s. - organizačná 
zložka so sídlom v Bratislave 

33. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v 
Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15286/21 a parc. 
č. 15286/1,vlastníkom bytov a nebytových priestorov 
bytového domu Svidnícka 7, 9, 11 a 13 v zastúpení 
spoločnosti Správy domov SBD Bratislava II, s.r.o., 
so sídlom v Bratislave 

34. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 
Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15681/1, 
spoločnosti TBG Slovensko, a. s., so sídlom v 
Pezinku 

35. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v 
Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 
2418/6 a k. ú. Rača,parc. č. 1294/5, Slovenskému 
hydrometeorologickému ústavu so sídlom v Bratislave 

36. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 
Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3044, 
Kristijanovi Buqajovi 

37. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 
Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 2104, občianskemu 
združeniu OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU so sídlom 
v Bratislave 
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38. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v 
Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 237/77, do 
bezpodielového vlastníctva Ing. Františka Žvacha a 
manželky Oľgy Žvachovej 

39. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Vrakuňa, parc. č. 3969/8, do bezpodielového 
spoluvlastníctva Dušana Chudého a manželky Evy 
Chudej 

40. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 
Vinohrady, parc. č. 21644/12, Mgr. Helene Podolskej 
a manželom Jurajovi Laučíkovi a Ing. Nore Laučíkovej 

41. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Devín, parc. č. 1564/4, parc. č. 1579/1, parc. č. 
1580/1, parc. č. 1581/1, Gronárska ulica 

42. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Záhorská Bystrica, parc. č. 2075/13 a parc. č. 
2075/15, Pavlovi Pilkovi 

43. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 146/2019 zo dňa 25. 
04. 2019, ktorým schválilo nájom časti pozemkov 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, za účelom 
vybudovania a užívania verejného chodníka, ktorý 
spojí existujúci nadchod nad Karloveskou ulicou s 
ulicou Jána Stanislava ako prípad hodný osobitného 
zreteľa 

43A. Návrh na udelenie súhlasu s úkonom prevodu 
nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v 
rámci likvidácie neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE 
n.o. v likvidácii, v prospech novej neziskovej 
organizácie pod kontrolou mestskej časti Bratislava 
Staré Mesto, a to hlavným mestom SR Bratislavou ako 
oprávneným z predkupného práva 
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43B. Postavenie a úlohy Komisie na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy v konaní podľa čl. 9 ústavného 
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 
neskorších predpisov (bod bude prerokovaný o 18.00 
h) 

43C. Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany 
verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení neskorších predpisov (bod bude 
prerokovaný o 18.00 h) 

44. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

45. Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. 
polrok 2020 

46. Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, 
separovanom zbere a strategických vyhliadkach do 
budúcnosti 

47. Informácia o plnení Uznesenia č. 1405/2014 časť C 
bod 1 – Akčný plán udržateľného energetického 
rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy 

48. Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 

49. Návrh dodatku č. 1 k zmluve o spolupráci pri 
realizácií projektov v podfinancovaných mestských 
častiach hlavného mesta SR Bratislavy 

50. Schválenie návrhu štatútu projektu bývania so 
sociálnou podporou v súlade so všeobecne záväzným 
nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 1/2006 

51. Návrh na poskytnutie dotácie pre Bratislavské 
dobrovoľnícke centrum v sume 10 000,00 Eur z 
rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 

53. Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v 
Bratislave 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 74 

54. Návrh Dohody o preložke plynárenského zariadenia a 
návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena pre projekt 
Modernizácia električkových tratí, Dúbravsko-
Karloveská radiála 

55. Návrh na zverenie pamätníkov do správy príspevkovej 
organizácie Generálny investor Bratislavy 

58. Návrh na späťvzatie výpovede Zmluvy o nájme 
nebytového priestoru č. 07 83 00171800 zo dňa 13. 
07. 2018 v znení dodatkov č. 1 a 2 

59. Návrh na zrušenie zmluvného predkupného práva 
hlavného mesta SR Bratislavy na pozemok v 
Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/60, 
Mozartova ulica vo  vlastníctve manželov Byalkovcov 

60. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 10,07 
m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na 
Hodžovom námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, 
formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej súťaže 

61. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 44,44 
m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na 
Hodžovom námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, 
formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej súťaže 

62. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 67,12 
m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na 
Hodžovom námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, 
formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej súťaže 

63. Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 93,71 
m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na 
Hodžovom námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, 
formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej súťaže 

64. Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. č. 2265/4, Beňadická ulica, Pavlovi 
Belákovi ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku 
zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a 
predaj priľahlého pozemku 
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66. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v bytovom dome Haburská17, 19, 21, 23, Komárnická 
46, Babuškova 4, 10, Gregorovej 2, Karadžičova 6, 
Košická14, Slatinská 4, Osadná 9, Kuklovská 37, 39, 
Donnerova 5, 7, Majerníkova 48, JánaStanislava 20B, 
20C, 20D, Beňovského 14, Ľuda Zúbka 4, Studenohorská 
24,Bakošova 30, Markova 15, Vilová 17, Vilová 19, 
Mlynarovičova 22, Šustekova 5,vlastníkom bytov 

67. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v bytovom dome Jadrová 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 
17, 19, vlastníkom bytov 

68. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 325/2019 zo dňa 24. 
10. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho 
podielu na pozemku pod bytovým domom Vilová 15 a č. 
500/2004 zo dňa 30. 09. 2004,ktorým schválilo prevod 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým 
domom Čiližská 40 

69. Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta 
Bratislava za rok 2019 (bod bude prerokovaný o 14.00 
h) 

70. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 

71. Interpelácie (bod bude prerokovaný o 14.00 h., po 
Správe o bezpečnostnej situácii na území mesta 
Bratislava za rok 2019 polícii) 

72. Rôzne 
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BOD 1 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENÍ 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY SPLATNÝCH K 31. 
05. 2020 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že poďme asi hlasovať, poďme rokovať. 

Máme overovateľov zápisnice, máme návrhovú komisiu, máme 

upravený program, môžme ísť na bod číslo jedna Informácia o 

plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

republiky Bratislavy splatných k 31. 5. 2020. 

 

Nech sa páči,  

pani Kiczegová. 

Či kto? Áno, vy. Takže dobre.  

Nech sa páči. 

Áno. 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,  vedúca organizačného 

oddelenia: 

Chceme? 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,  vedúca organizačného 

oddelenia: 

Takže, úvodné slovo. 

Sú tu predložené splnené uznesenia, uznesenia, ktoré 

sa priebežne plnia, aj po tretie je návrh na určenie nového 

termínu. Ide o péháeserku (PHSR), kde nestíhame pravideľne 

predkla, sa posúva termín zo septembra na októbrové 

zastupiteľstvo, tak teraz je návrh, aby sme trvalo zmenili 

termín, že na októbrové zastupiteľstvo dostanete tento 

materiál. 

To je všetko. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán poslanec Kríž,  

máte slovo. 
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PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, vážený pán primátor. 

Medzi kontrolou plnení uznesení sú niektoré, ktoré 

dlhodobo mesto tlačí ako keby pred sebou. Sú to uznesenia, 

o ktorých plnení dostáva plénum raz za nejakú dobu per 

pravidelne informáciu. Medzi to napríklad patrí aj 

informácia o prípravách na výstavbu ropovodu cez hlavné 

mesto. Tam samozrejme, našťastie, necho, nedochádza 

k žiadnym posunom. Myslím si, že tento projekt je nateraz 

zamrazený a tým pádom aj mesto viacmenej len prekopírováva 

tú správu, že jednoducho, v tej veci sa nič zatiaľ 

našťastie nedeje a že môžme byť kľudní.  

A avšak sú tam niektoré veci, ktoré sa týkajú 

hlavného mesta z iného pohľadu. Z pohľadu takého, že má na 

ich plnenie ako keby nejaký vplyv. Napriek tomu sa mne zdá 

a keď si to porovnám aj s minulým volebným obdobím, ako 

keby tieto informácie sa dostali do takého módu takého 

repetičného, že je tam vždycky nejaký formálny charakter 

toho, tej informácie a posúva sa, posúva sa stále do 

budúcna.  

Zaujímali ma, zaujali ma dve také oblasti a chcem na 

to upozorniť aj vás, aj celé vážené vedenie, že sú to veci, 

ktoré naozaj tlačíme pred sebou.  

Jednou z nich je Predstaničné námestie.  
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Pamätáme si, že ešte za primátora Ftáčnika to bola 

veľká kauza, kde to celé bolo veľmi, veľmi silno pomotané 

aj s územným rozhodnutím pre ten Transprojekt pre pána 

Balla. A viackrát už aj, aj dokonca minulý primátor sa 

hlásil k tomu, že to dokáže nejako rozlúsknuť. Ja viem, že 

aj toto vedenie urobilo nejaké kroky v rámci nejakej takej 

povedzme úpravy toho Predstaničného námestia, ale zďaleka 

to nerieši celú situáciu tej oblasti.  

A mne sa zdá, že tie informácie o plnení uznesení sa 

nas, naozaj dostávajú do nejakého takého formálneho módu.  

Čiže, tam by bolo z môjho pohľadu namieste sa 

zamyslieť, že či to teda nejakým spôsobom ukončiť a povedať 

si, že to jednoducho riešiť nevieme, alebo nie je to 

v našej moci a jednoducho toto z tejto pravidelnej 

informácie vyradiť, lebo to nemá zmysel, aby sme sa stále 

dozvedali, že sa tam nič nepohlo. Alebo pristúpiť 

k nejakému koncepčnému riešeniu.  

A ja rozumiem, že v súčasnej dobe tých problémov je 

toľko, že, že sa tam to možno do nejakých priorít 

nezmestilo. Ale je to, je to aj z pohľadu budúceho rozvoja 

turistického ruchu, ktorý dúfam, že sa zase rozbehne po 

tejto chrípkovej epidémii, je to, podľa mňa, kľúčová vec.  

Duhá, druhá taká oblasť, ktorú, na ktorú by som vašu 

ctenú pozornosť chcel upriamiť, je takisto materiál, ktorý 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 80 

sa tam preklopuje a podáva viacmenej formálnu a tú istú 

informáciu a tou sú náhradné reštitučné byty. 

Máme, bolo päťstoosemdesiat ľudí, ak si ja dobre 

spomínam, ktorí sa dostali do situácie, že nemôžu odkúpiť 

svoju nehnuteľnosť, ktorú majú prenajatú, pretože ich dom 

bol zreštituovaný. Dlhodobo to pred sebou tlačíme.  

Viem, že toto súčasné vedenie sa snaží o nejaké 

riešenia a nejaké byty už zrekonštruovalo pre týchto ľudí, 

ale to sú, to je, to je oproti tým päťsto osemdesiatim, to 

je v jednotkách, alebo možno v desiatkach.  

Nezabúdajme na to, že my tam kompenzujeme ten rozdiel 

medzi, 

poprosím o predĺženie. 

Kompenzujeme ten rozdiel medzi komerčným nájomným 

a tým, či tí ľudia boli zvyknutí v tých prenajatých bytoch 

platiť. Ja ak si dobre spomínam, tak nás to stojí ako 

hlavné mesto dva milióny Eur ročne.  

To znamená, že (gong) tento pro, tento problém, keďže 

tlačíme ho pred sebou, tak ročne prichá da za osem rokov 

posledných sme prišli o osem miliónov z verejných zdrojov 

na iba dorovnanie tejto, toho rozdielu.  
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Preto chcem poprosiť možno k tejto otázke sa postaviť 

ako keby trošku koncepčnejšie, lebo je úplne, podľa môjho 

názoru zbytočné, aby, aby poslanci dostávali informáciu 

o o o tom, že v podstate tam sa posúvajú, tie posuny sú 

minimálne.  

Ja som mal možnosť komunikovať aj s pánom poslancom 

miestnym u nás v Petržalke, pánom Drahanom Petrovičom, 

ktorý viem, že v tejto veci má istý plán a a bude ho, alebo 

predkladá ho a komunikuje ho s vami, ale chcem na to 

upozorniť, že naozaj každým jedným dňom, mesiacom alebo 

rokom, ktorým tento problém tlačíme pred sebou, strácame 

ročne dva milióny Eur. 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pro prosím, hlasujme o tomto bode.  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Pán primátor,  
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takže ja budem, krátko (poznámka: nezrozumiteľné 

slová, hovoria naraz predseda návrhovej komisie aj 

predsedajúci.) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prepáč.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. Sorry. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Aby sme vedeli o čom hlasujeme, že  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Díky. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Nie, v poriadku. Nič sa nestalo. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu, 

čiže berieme na vedomie to čo je uvedené v bode jedna, tie 

splnené uznesenia, priebežne plnené uznesenia v bode dva 

a potom v bode bé (B) schvaľujeme určenie nových termínov 

plnenia tých uznesení, ktoré sú vlastne, je tam len jedno 
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uvedené. Ktoré je uvedené v tej tabuľke, ktorú máte 

predloženú v materiáli.  

Môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovali dvaja. 

Prítomných štyridsať. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.1-Informácia o plnení uznesení Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 
05. 2020 

 

 Prítomní: 40 Áno 38 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 
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Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst NEHLASOVAL 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 
 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  NEHLASOVAL G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
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Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Uznesenie  
zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. berie na vedomie  

1. Splnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

 

1.1 č.      422/2020 časť A body 1 a 2 zo dňa 30. 4. 2020 

 

2. Priebežne plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

 

2.1 č.      293/1996 časť B zo dňa 25. 4. 1996 

2.2 č.      661/1997 bod 4 zo dňa 18. 12. 1997 
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2.3 č.        49/2003 časť B zo dňa 27. 3. 2003 

2.4 č.      924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012 

2.5 č.      971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013 

2.6 č.    1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 

2.7 č.    1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013 

2.8 č.    1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013 

2.9 č.    1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014 

2.10 č.      135/2015 časť A zo dňa 28. 5. 2015 

2.11 č.      196/2019 zo dňa 30. 5. 2019 

2.12 č.      345/2019 časť C zo dňa 21. 11. 2019 

 

 
B. schvaľuje 

 

3. Určenie nového termínu plnenia uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy: 

 

p. 
č.  

nositeľ 
uznesenia 

číslo 
uznesenia 
zo dňa 
  

pôvodný 
termín 
  

nový termín 
splnenia 
uznesenia 
  

3.1 primátor 

1020/2010 
časť B bod 2 
zo dňa 1. 7. 
2010 

1 x ročne 
k 15. 9. 

1 x ročne – 
októbrové 
zasadnutie 
MsR 
a MsZ 

koniec poznámky) 
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BOD 2 NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU HLAVNÉHO 
MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVY ZA ROK 2019 A HODNOTIACA 
SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 
2019 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo dva, Návrh Záverečného účtu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2019 

a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2019. 

Nech sa páči, odovzdávam slovo sekcii financií.  

Ing. Zuzana   H o m o l o v á ,   oddelenie rozpočtovej 

politiky a revízie výdavkov: 

Ďakujem za slovo. Dobrý deň. 

Eee. Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy za rok 2019 predkladá hlavné mesto na 

rokovanie mestského zastupiteľstva na základe paragrafa š 

paragrafu 16 zákona 583 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. 

Predložený materiál predstavuje súhrnný dokument 

o výsledkoch rozpočtového hospodárstva hlavného mesta. 

Obsahuje údaje bankového a účtovného výkazníctva hlavného 

mesta vrátane mestských rozpočtových organizácií, 
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príspevkových organizácií a finančné usporiadanie vzťahov 

hlavného mesta, mestských organizácií a hlavným mestom 

založených spoločností, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu 

mesta.  

Celkový prebytok rozpočtu spolu s finančnými 

operáciami dosiahol sumu dvadsaťtri miliónov 

tridsaťpäťtisícdeväť euro.  

Vznikol predovšetkým z nevčerpaných príjmových 

finančných operácií.  

Bežné príjmy sa naplnili na stojedna celá tri 

percenta.  

Bežné výdavky sa čerpali na deväťdesiatsedem percent.  

Bežný rozpočet dosiahol tak prebytok dvadsaťdeväť 

miliónov tridsaťštyritisícstoštyridsaťdva euro. 

Kapitálové príjmy sa naplnili na devätnásť celé osem 

percenta. 

Kapitálové výdavky sa čerpali na sedemdesiatjedna 

celá dva percenta.  

Kapitálový rozpočet dosiahol stratu štyridsať 

miliónov štyristosedemdesiatdeväťtisíc päťstodvadsaťsedem 

euro.  
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V zmysle metodiky ESA 10 bolo hospodárenie hlavného 

mesta v roku 2019 shot schodkové s deficitom vo výške 

jedenásť miliónov. 

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verej, eee 

územnej samosprávy sa vylúčili finančné prostriedky v sume 

štyri a pol milióna euro, ktoré budú použité v roku 2020. 

Finančné operácie skončili v prebytku tridsaťštyri 

miliónov.  

Zo zostatku finančných operácií sa vylúčil 

nedočerpaný úver päť celé deväť milióna a vysporiadal sa 

schodkový bežný a kapitálový rozpočet. Upravené, upravený 

zostatok finančných operácií sa narhu navrhuje prideliť 

v tomto roku ako tvorba peňažných fondov.  

Do rezervného fondu dvanásť a pol milióry, dvanásť 

a pol milióna a do fondu pre podporu rozvoja telesnej 

kultúry osem a pol tisíc.  

Toto bolo stručné zhrnutie bilancie záverečného účtu. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pani poslankyňa Pätoprstá, 

nech sa páči, máte slovo. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja mám návrh uznesenia na doplnenie ako časť ďalšia: 

Súčasťou každého materiálu predkladaného na mestské 

zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislava týkajúce sa 

rozpočtu mesta SR sa priloží ako informačný materiál 

aktuálny investičný plán na daný rok. 

Bola by som rada, keby ste si to, pán primátor, 

zobrali autoremedúrou.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Iba mi dajte sekcia nejaký signál, že to je 

v poriadku. Je to v poriadku, lebo ten investičný plán 

robíme, nie? Neni problém, aby tam bol toho súčasťou. 

Okej.  

Okej, beriem si to autoremedúrou. Súhlasím, 

samozrejme. 

Nech sa páči, pán poslanec Kríž. 
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PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

V prvom rade sa chcem ospravedlniť cteným, cteným 

kolegyniam a kolegom, sme sa dohodli, že budeme dneska 

rokovať svižne a ja sa k tomuto záväzku hlásim, ale 

považujem tieto body, ktoré sú na začiatku rokovania za 

veľmi dôležité, a preto mám, mám tú potrebu upozorniť na 

niektoré veci a na niektoré veci sa spýtať.  

V rámci záverečného účtu ma zaujali dve informácie. 

Jedna je, ktorá sa nachádza, informácia, ktorá sa 

nachádza v stanovisku pána kontrolóra k záverečnému účtu. 

Vieme to nájsť na strane osem z osemnástich. A skúsim, 

oceto, odcitovať: 

Mesto by náležitým postupom pri dôkladnej inverti 

inventarizácií a následného vymáhania našlo vlastné zdroje 

financovania a nebolo by potrebné zadlžovanie. Tieto chyby 

je nevyhnutné dohľadať a vysporiadať.  

Ja sa tejto veci, alebo tejto otázke chcem dotknúť aj 

v bode, ktorý sa týka eem úverového rámca, čiže bodu číslo 

päť. Tam chcem naozaj napo upozorniť na to, že eee ideme do 

ťažkých dôb a je veľmi otázne, či je strategicky správne 

brať si úver. Navyše ak teda kontrolór tvrdí, že eee ako 

som citoval, náležitým postupom a dôkladným invertarizácií 

sa dokážu nájsť vlastné zdroje.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 92 

A druhá vec, ktorá ma zaujal v rámci záverečného účtu 

je zase príloha, kde je správa nezávislého audítora, kde 

pán audítor na strane dva jeho správy píše, že mesto, 

citujem: 

Mesto zamestnáva cirka deväťstoštyridsaťšesť 

zamestnancov v rôznej vekovej štruktúre.  

Mne sa to číslo videlo až nereálne, pretože ja si 

spomínam, že v minulom volebnom, alebo v predminulom 

volebnom období ten stav sa pohyboval okolo päťsto. Čiže 

ide o nárast takmer o sto percent.  

Viem, že asi teraz nie je priestor sa o tomto 

rozprávať, ale ja avizujem vopred, bez toho, aby som teda 

sa nejakým spôsobom chcel negatívne vymedziť, vážený pán 

primátor, ale toto sa ja budem pýtať aj v rámci 

interpelácií, akým spôsobom došlo k tomuto, akým spôsobom 

máme do budúcna vymyslené mzdové náklady, lebo to je 

obrovské číslo. A či naozaj toľko ľudí toto mesto 

potrebuje.  

To sú dve veci, na ktoré som chcel ctených kolegov 

a kolegyne upozorniť v rámci záverečného účtu.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán kontrolór Miškanin,  

máte slovo. 

Mgr. Vlasta   M i š k a n i n o v á ,  vedúca oddelenia 

sociálnych vecí: 

Ďakujem za slovo. 

Takže, súčasťou záverečného účtu býva každoročne 

stanovisko aj mestského kontrolóra. Stanovisko bolo, bolo 

spracované. Bolo predložené. 

Ja by som si dovolil vás iba upozorniť na zopár 

čísiel, ktoré vyplývajú z záverečného účtu a to je tak 

trošku aj, aj odzrkadľuje možno hospodárenie mesta v roku 

2019.  

A reálne ak sa pozrieme, že v roku 2019 pôvodne 

schválený rozpočet s akými príjmami na strane, či už 

bežných príjmov, alebo kapitálových príjmov počítal 

a následne ak si up, pozriete čísla v rámci ktorých 

vyplývajú s upraveného rozpočtu zistíme, že či už na strane 

bežných príjmov, alebo aj kapitálových príjmov, sme 

niektoré čísla neplnili a myslím si, že, že sme ich mohli 

plniť. Lebo ak sa, ak tak námatkovo pozriem, tak napríklad 
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príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, pôvodne sme mali 

rozpočtované v sume osemnásť celá osem milióna, ale plnili 

sme ich na štrnásť celá deväť milióna. V tých príjmoch sú 

v podstate dividendy buď z mestských podnikoch, ale sú to 

aj príjmy z prenájmov obecného majetku. 

Ďalej ak by som dovolil poukázať na kapitálové 

príjmy. Pôvodne z kapitálových príjoch sme mali plánovaný 

príjem štyridsaťosem miliónov. Reálny príjem bol milión 

Eur.  

Z toho kapitálové príjmy, to znamená príjmy z predaja 

majetku sme si pôvodne plánovali vo výške tri a pol 

milióna. Predali sme len za osemstotridsaťpäťtisíc. 

A kapitálové granty a transfery sme mali pôvodne rozpočet 

štyridsaťpäť miliónov, to je tan, eee financovanie 

Dúbravsko-karloveskej radiály, ale reálne nám došlo len 

dvestodvadsaťštyritisíc.  

Čiže, tu sú v podstate čísla, ktoré odzrkadľujú to, 

že, že tie výpadky, ktoré napríklad nám spôsobili o to, že 

nám neprišli peniaze na Dúbravsko-karloveskú radiálu, sme 

museli jednoducho zatiahnuť z vlastného rozpočtu.  

Čo sa týka možno môjho predrečníka pána poslanca, 

ktorý upozorňoval na počet zamestnancov, to číslo, ktoré 

dali audítori nesedí. Ja som ho aj konzultoval s oddelením 

ľudských zdrojov. Nejako nám takýto súčet nevychádza. 
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Jediné možné vysvetlenie je to, že museli audítori do 

celkového počtu zamestnancov započítať aj príslušníkov 

mestskej polície. Ja v stanovisku na strane päť som presne 

uviedol počty zamestnancov magistrátu, plus zamestnancov 

mestskej polície. A potom to na konci vychádza, ak 

spočítame zamestnancov magistrátu a za a príslušníkov 

mestskej polície, ktorí patria pod magistrát, alebo pod 

hlavné mesto, tak vychádza číslo deväťstosedemdesiattri.  

Ďalej by som chcel upozorniť na, na pre mňa dosť 

závažnú problematiku, a to je, to sú aktíva a pasíva. 

Bilancia aktív a pasív.  

A minulý rok som celý rok upozorňoval na to, že je 

potrebné sa venovať pohľadávkam. Vymáhať, vymáhať, vymáhať. 

Ak si pozriete bilanciu, tak krátkodobé pohľadávky nám 

oproti roku 2018 stúpli o štyri milióny. Ak si pozrieme na 

stranu pasív, tak krátkodobé záväzky nám stúpli o tri 

milióny. Čiže reálne ako keby to navodzuje dojem, že 

pohľadávky nám rastú, záväzky nám rastú. Čiže, nevymáhame 

a neplatíme faktúry. Na prvý pohľad to môže tak vyzerať. 

Samozrejme, platíme faktúry, len tie čísla tomu 

nenasvedčujú.  

Čo sa týka samotnej dlhovej služby, tak jedno, chcem 

len zdôrazniť jedno číslo, zadĺženie Bratislavy k 31. 12. 

bolo vo výške štyridsaťpäť percent. A po prepočte dlhu na 
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jedného obyvateľa Bratislavy, tak vychádza suma za rok 2019 

tristopätnásť celá dvadsaťdva Eur.  

Čo sa týka eee časti inventarizácie, tú by som 

preskočil, lebo máme osobitný bod.  

Ale čo sa týka časti, ktorá je tiež pre mňa dosť 

dôležitá a možno ešte o tom bude dneska diskusia, sú 

peňažné (gong) peňažné fo 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Po poprosím o predĺženie. 

Ing. Marián   M i š k a n i n , PhD., mestský kontrolór 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Čiže peňažné fondy. To znamená, či už rezervný fond 

a podobne.  

A ak si pozrieme stav peňažných fondov k 31. 12. 2008 

bola vo výške, bol vo výške dvadsaťsedem celá šesť 

miliónov. Koncový stav k 31. 12. 2019 bol vo výške len 

dvadsaťdeväť celá deväť miliónov. 

Čiže, reálne značnú časť týchto peňažných fondov sme 

zapojili do rozpočtu v minulom roku.  
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V každom prípade aj po diskusii aj so sekciou 

financií, aj po preštudovaní jednotlivých možno nejakých 

otázok som dospel k záveru, že na základe vykonaného 

preverovania príjmov a výdavkov, hodnotiacej správy 

a hodnotenia mesta v roku 2019 odporúčam mestskému 

zastupiteľstvu záverečný účet prerokovať a uzavrieť 

s výrokom bez výhrad.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

Ja by som chcela v tejto veci informovať 

zastupiteľstvo mestské, že tak ako som avizovala v článku 

odhaľme rúško financovania Bratislavy, bol podaný riadny 

podnet na preskúmanie ako bolo financované obdobie 2018 

a 2000 teda šestnásť až osemnásť. Na základe paragrafu 38 

zákona o štatutárnom audite a súčasne sme doplnili podnet, 

ktorý bol podaný pred tým spolu s ministrom hospodárstva 

Slovenskej republiky  Richardom Sulíkom.  
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Tento podnet poukazuje na viacero nezrovnalostí, 

ktoré budú predmetom skúmania. Hovorím to v tejto veci 

preto, lebo reakcia mesta na článok, ktorý naozaj sa 

neopieral o toto obdobie, nebola primeraná a myslím si, že 

takýmto spôsobom by sme naozaj nemali komunikovať 

a zaraďovať sa medzi hoaxy dejs deziformácie a nepresností. 

Uvidíme, ako to posúdia kompetentné orgány.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Eee. Asi odovzdávam slovo návrhovej komisii. Myslím, 

že sme si povedali všetko a. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia jednak  

v bode A berie na vedomie Správu nezávislého audítora 

a stanovisko meské mestského kontrolóra 

a v bode bé (B) potom schvaľujeme v niekoľkých bodoch 

všetko, čo sa týka záverečného účtu za minulý rok 
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a v bode cé (C) žiadame primátora hlavného mesta, aby 

v termíne do 30. septembra 2020 vykonal zúčtovanie 

finančných vzťahov mestských príspevkových organizácií 

s mestom založených, mestom založených spoločností 

s rozpočtom hlavného mesta  

s tým, že pán primátor si v rámci diskusie zobral 

autoremedúrou návrh, ktorý predniesla pani, pani Pätoprstá. 

A to bude upravené v návrhu eee v návrhu uzne uznesenia 

ako, ako bod dva v časti cé (C) návrhu uznesenia.  

Môžte dať o tom hlasovať, 

pán primátor. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za štyridsať, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo jeden. 
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Prítomných štyridsaťjedna. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.2-Návrh Záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy za rok 2019 a Hodnotiaca správa 

programového rozpočtu za rok 2019 

 Prítomní: 41 Áno 40 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 
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M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman NEHLASOVAL 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy za rok 2019 a hodnotiaca správa programového 

rozpočtu za rok 2019 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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A. berie na vedomie 

4. Správu nezávislého audítora. 

5. Stanovisko mestského kontrolóra hlavného mesta SR 

Bratislavy k návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR 

Bratislavy za rok 2019 a hodnotiacej správe 

programového rozpočtu za rok 2019. 

 
B. schvaľuje 

6. Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR 

Bratislavy za rok 2019 bez výhrad. 

7. Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 

2019, ktorý vykazuje: 

7.1 v bežnom rozpočte príjmy v sume 

328 842 382,90 Eur, výdavky v sume 

299 808 141,83 Eur a prebytok v sume 

29 034 241,07 Eur, 

7.2 v kapitálovom rozpočte príjmy v sume 

1 059 687,61 Eur, výdavky v sume 41 539 214,61 Eur 

a schodok v sume – 40 479 527,00 Eur, 

7.3 dosiahnutý schodok bežného a kapitálového rozpočtu 

v sume – 11 445 285,93 Eur, ktorý sa upravuje, 

t. z. zvyšuje o sumu 4 579 651,23 Eur 

nevyčerpaných finančných prostriedkov podľa 
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ods. 6 § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov. 

8. Príjmové finančné operácie v sume 38 820 265,98 Eur, 

výdavkové finančné operácie v sume 4 339 971,34 Eur 

a zostatok finančných operácií v sume 

34 480 294,64 Eur, z ktorého sa vylučuje nevyčerpaný 

úver v sume 5 954 846,00 Eur. 

9. Použitie zostatku finančných operácií na vykrytie 

upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v2. 

aby súčasťou každého materiálu predkladaného na 

rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy týkajúceho sa zmeny rozpočtu hlavného mesta 

SR Bratislavy bola príloha ako informačný materiál 

aktuálny investičný plán na daný rok.sume  

– 16 024 937,16 Eur. 

10. Celkové rozpočtové hospodárenie spolu s 

finančnými operáciami v sume 23 035 008,71 Eur. 

11. Prídel finančných prostriedkov na účely tvorby 

peňažných fondov v sume 12 500 511,48 Eur: 

11.1 do rezervného fondu 12 491 916,77 Eur, 

11.2 do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 

8 594,71 Eur. 
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12. Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským 

príspevkovým organizáciám hlavného mesta SR Bratislavy 

a hlavným mestom SR Bratislavou založeným 

spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky 

z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2019 

a finančné usporiadanie celkového hospodárenia 

hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019. 

 
C. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

1. vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských 

príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy 

a hlavným mestom SR Bratislavou založených spoločností 

s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019. 

T: 30. 09. 2020 

2. aby súčasťou každého materiálu predkladaného na 

rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy týkajúceho sa zmeny rozpočtu hlavného mesta 

SR Bratislavy bola príloha ako informačný materiál 

aktuálny investičný plán na daný rok. 

koniec poznámky) 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 105 

BOD 3 NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY NA ROK 2020 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo tri, Návrh na zmenu rozpočtu 

hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020. 

Nech sa páči, odovzdávam slovo Matúšovi Luptákovi. 

Matúš   L u p t á k ,  MA,   hlavný ekonóm: 

Dobrý deň. 

Ďakujem za slovo. 

Predkladáme ďalšiu zmenu rozpočtu, ktorá ako druhá 

súvisí s očakávanými výpadkami príjmov a teda s celou tou 

nastupujúcou krízou.  

Máme mierne aj teda aktualizované celkové dopady 

toho, čo nás tento rok čaká.  

Tie celkové ako priame dopady korona vírusu sú okola, 

okolo tridsaťsedem miliónov kde tie dve najväčšie položky 

sú teda výpadok na podielovej dani a výpadok na tržbách 

Dopravného podniku.  

Potom okrem týchto dvoch eee musíme akoby reagovať aj 

na iné výpadky, ktoré priamo s koronou nesúvisia, ale, ale, 
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ale postihnú nás rovnako tento rok. Je je jedným takým 

najväčším z nich je vlastne posun v príjmoch eee za 

modernizáciu Dúbravsko-karloveskej radiály, kde ako aj 

povedal pán kontrolór v predošlom bode, že sú to príjmy, 

ktoré nemáme úplne pod kontrolou a a v nejakej, v nejakom 

očakávaní sme ich rozpočtovali, ale kvôli nejakým 

byrokratickým akoby posunom tento rok nám príde asi 

o osemnásť, o asi štrnásť miliónov menej ako sme čakali 

tento rok.  

To znamená, že, že tie peniaze prídu, len prídu 

budúci rok. Ale na  za za tým účelom sme mali aj v rozpočte 

istú rezervu, práve na na tej akoby položke modernizácie 

Dúbravsko-karloveskej radiály. Ale našťastie, dá, viem už 

teraz povedať, že zrejme to, to posúvanie nebude ešte 

dlhšie. Eee, eee lebo už vlastne tento týždeň nám pr, prvá 

tá najväčšia tranža vlastne od ministerstva fi dopravy 

prišla. Takže na účet mesta prišlo nejakých dvadsaťštyri 

miliónov. Vlastne, ktoré sú hlavne teda za za za výdavky, 

ktoré mesto do tejto modernizácie dalo minulý rok.  

Takže, už, už sa ten proces tých refundácií rozbehol. 

Takže tam už by nemalo dôjsť k ďalším, ďalším posunom. 

A ešte teda ďa taký ďalší zásadný výpadok, ktorý nesúvisí 

priamo s koronou, je výpadok vlastne výpadok z príjmov 

z hazardu, ktorý súvisí s novým zákonom o hazardných hrách, 

ktorý bol prijatý minulý rok, kde teda v doložke vplyvov 
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nebolo nejakým spôsobom teda naznačené, že by to malo mať 

negatívny dopad na samosprávy, ale malo kvôli teda výpadkom 

z licencií vlastne za internetové herne a kurzové stávky. 

Je to výpadok asi štyri milióny Eur. A budúci rok asi šesť 

miliónov Eur. Kto, o ktoré mesto príde. A v princípe už 

akoby bez zmeny zákona s tým nič nevie spraviť. Celý tento 

vlastne odvod si po novom necháva štát. 

Takže to sú, to sú nejaké nové, nové, nové, alebo 

teda aktualizované odhady, ktoré máme.  

Vieme, že ministerstvo financií aktuálne dneska je 

výbor pre daňové prognózy a teda nové, nová prognóza bude 

zverejnená zrejme budúci týždeň, ale podľa predbežných 

neoficiálnych informácií, nebude horšia ako to s čím 

momentálne rátame. Paradoxne, možno bude na odhad na tento 

rok mierne lepší, ako, ako, ako rátame ra ako rátame 

v aktuálnom rozpočte. Ale teda presné čísla budú až budúci, 

budúci týždeň. 

A ako teda na tieto výpadky reagujeme?  

Bežný rosz rozpočet sa znižuje o ďalších štyri a pol 

milióna, milióna Eur. Sú to hlavne teda realizovanie škrtov 

z tých prostriedkov, ktoré sme v apríli viazali. Sú to 

primárne výdavky na ľudských zdrojoch, na niečo mestskej 

polície a niečo ďalších ako keby ešte, ešte v ďalších 

programoch rozpočtu.  
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Znižuje sa kapitálový rozpočet o približne deväť 

miliónov, kde gro tvorí vlastne ten škrt rezervy, ktorý sme 

mali na Dúbravsko-karloveskú radiálu. A taktiež navyšujeme 

transfer pre Dopravný podnik o ďalších deväť miliónov Eur. 

Z toho sedem miliónov je, je transfer na tento rok a dva 

milióny sú vlastne dorovnanie ekonomicky oprávnených 

nákladov za rok 2019, kde už teda máme približne presné 

čísla, kde to bude okolo teda sedem miliónov a nejaké 

drobné celkovo. 

Takže toto, toto sú tie základné (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) že škrty.  

Časť týchto, tohoto navýšenia transferu pre Dopravný 

podnik sa vlastne kryje, kryje rezervným fondom, ktorý je 

vlastne na takéto situácie aj vlastne po zmene toho zákona 

Lex korona možno použiť.  

A ale okrem tohto sa vlastne v rozpočte eee aj 

navyšujú niektoré výdavky. Ale nie, nie len tak náhodne. 

Navyšujú sa na akoby niektoré už pripravené opravy 

a investície, aby, aby teda ten chod mesta nezastal. 

A predovšetkým teda sa navyšuje rozpočet na opravy ciest vo 

výške takmer sedem miliónov Eur.  

Tie najväčšie položky z to, z tohto rozpočtu sú eee 

teda oprava celej Karloveskej po to upra opravení trate. Je 

to približne štyri a pol milióna Eur.  
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Oprava Vajnorskej aj s cyklotrasou asi osemstotisíc.  

Debarierizácia chodníkov v Petržalke asi tristotisíc.  

A ďalšie, ďalšie cesty a chodníky po celom meste.  

To navýšenie rozpočtu na výsadbu stromov asi 

štyristotisíc a pokračovanie v príprave ďalších projektov 

ako je cesta do Čuňova, osvetlenie na na Starých gruntoch, 

osvetlenie Chorvátskeho ramena. Viaceré cyklotrasy.  

A taktiež sa v tomto rozpočte zapracovávajú eee 

poslanecké priority za rok 2020, ktoré zatiaľ doteraz 

v rozpočte boli. (gong) 

Čo, čo ako tieto len výdavky navyšo navrhujeme kryť 

je, navrhujeme ich kryť eee úve, novým úverom, o ktorom 

bude samostatný bod, takže k tomu sa potom vyjadrím, 

vyjadrím asi v tom ďalšom bode. Ale teda je tam návrh na 

ako keby batériu troch, troch typov úverov, ktoré nám 

pomôžu akoby zvládnuť rôzne riziká, ktoré, ktorým 

potenciálne čelíme. 

A toľko teda asi za mňa. 

Ja by som ešte povedal, že okrem tohto, te tejto 

zmeny rozpočtu sa pripravuje aj ako keby aj taký menšie 

rozpočtové opatrenie, ktoré primátor podpíše budúci týždeň, 

kde ešte boli doplnené niektoré, niektoré poslanecké 

priority a niektoré ešte menšie opravy ciest, ktoré, ktoré 
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do prípravy tohto materiálu nebo, sme nestihli zapracovať 

do toho materiálu.  

Takže to potom detaily vie povedať asi primátor, 

alebo možno Bruno Konečný, že čo tam ešte bolo vlastne 

dopracované. Ale myslím, že s vami o tom komunikoval.  

Takže to bude p, to bude podpísané budúci týždeň. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pani starostka Kolko, pani starostka Kolková,  

nech sa páči. 

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Chcem sa opýtať. V médiách sa objavila správa, išla 

z magistrátu, že kvôli korone teda sa nedá uvažovať tento 

rok s pomocou Devínu s oddlžovaním. 
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Chcela by som sa opýtať, že či skutočne teda nemôžme 

viac počítať s nejakou pomocou o mesta tento rok? A pokiaľ 

bude odpoveď, že áno, chcem poprosiť, aby sme aspom teda 

podnikli kroky potrebné eee na riešenie tej situácie s či, 

konkrétne myslím, napríklad rokovanie, kolečko rokovaní 

s veriteľmi, ktoré treba teda presne vyrokovať nejaké sumy, 

s ktorými by sa uspokojili a tak ďalej, a tak ďalej.  

Čiže, a potom následne teda na rok dvadsaťjedna 

a dvadsaťdva rozpočítať tú sumu, s ktorou sa uvažovalo, že 

sa Devínu pomôže, teda rozpočítať ju na tieto dva roky, 

aby, aby sa niekde na konci volebného obdobia ozaj ten 

Devín oddĺžil.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

S faktickou pán poslanec Kunst. 

Mgr. Rastislav   K u n s t ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja len chcem podporiť to, čo hovorí pani starostka.  
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Naozaj tie rokovania, vieme, že je situácia zlá, ale 

aby prebehli v tomto roku, aby sme naozaj sa posunuli 

ďalej. To je prioritné. Vieme aká je situácia. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Zodpovieme potom naraz, rozbierame všetky otázky. 

Pán poslanec Kríž,  

máte slovo. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán primátor. 

Ide, podľa teda mojich informácií, ja som nastúpil do 

rozbehnutého vlaku, o druhú zmenu v rámci tohto roku.  

Rozumiem tomu, že je situácia v celospoločenská sa 

dynamicky mení aj v súvislosti s tou virózkou, ktorú sme tu 

mali  a tým pádom na to treba reagovať nejakými, nejakými 

opatreniami, čo samozrejme kvitujem.  

My sme však tento materiál na veľmi dlho rokovali na 

finančnej komisii a kolegovia, ktorí tam boli prítomní 
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potvrdia, že tá diskusia bola relatívne dlhá. A začali sme 

upozorňovať aj, najmä teda s pánom bývalým poslancom, pánom 

inžinierom Kolekom na viaceré, viaceré nedostatky. 

V prvom rade eee ten, tá zmena, ktorá platila od 30. 

4. bolo tam množstvo eem viazaných prostriedkov, ktoré 

touto ďalšou zmenou by sa dostali do obehu asi ako voľné.  

Ja rozumiem tomu, že v takýchto turbulentných dobách 

potrebuje mať vedenie čo najflexibilnejšie možnosti, aby sa 

teda tie financie pot, eee použili tam, kde, kde treba, ale 

eee najviač, najviac kritizované na komisii bolo to, a to 

už uviedol aj predrečník, teda respektíve predkladateľ 

materiálu, že tie škrt škrty teda, ktoré by sa asi mali 

realizovať, keďže predpokladáme prepad príjmov, sú 

relatívne malé. Alebo teda nechcem ich nazvať minimálne. 

Zato na opačnej strane narastá úvery, úverový rámec, alebo 

teda ideme schváliť úverový rámec v ďalších bodoch a to ako 

som už citoval aj správu kontrolóra, nie je úplne, podľa 

môjho názoru, najšťastnejšie rieženie, riešenie.  

Čiže, rozumiem tomu, že v takejto situácii môžu byť 

na situáciu, teda na ďalší vývoj ekonomický rôzny pohľady. 

Či sa teraz nejakým v sku, v úvo v úvodzovkách spôsobom 

zakukliť, nedávať nič na nejaký rozvoj a čakať na to 

najhoršie, alebo sa snažiť teda robiť ten rozvoj a nezaspať 

na vavrínoch. Ja som v tomto, priznám sa, oveľa viac 

konzervatívny. Čiže, v tomto bode nebudem podporovať túto 
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zmenu. Aj keď uznávam, že má to, má to istú, isté rácio. Ja 

sa s týmto, s týmto, s touto stratégiou nestotožňujem.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

No, to že tu bude tento materiál sa očakávalo. 

Nakoniec už ide o, ako bolo povedané, o druhú úpravu eee 

rozpočtu kvôli koronakríze. Tu by som len, napríklad, pána 

poslanca Kríža upozornil, že teda nebola to nejaká virózka, 

možno on mal nejakú virózku, ale je to koronakríza, na 

ktorú niektorí ľudia aj zomreli. A keby to bola len 

obyčajná virózka, tak asi by ani vláda nerobi, ani primátor 

by nemusel robiť také škrty a nemuseli by sme robiť tie 

opatrenia v Dopravnom podniku a podobne, a žiadať štát 

o pomoc. A nemusela by sa odstavovať tá doprava, alebo 

znižovať ten počet tých liniek, ktorý tu bol.  

Čiže, ja by som to nejakým spôsobom takto eee 

nezľahčoval.  
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No a pokiaľ ide o ten samotný materiál. 

Už tu niektoré veci boli korigované. Ja som sa práve 

chcel spýtať, že keď ten materiál vlastne má, je predsa len 

na toto zastupiteľstvo, tak ono by bolo dobré možno po 

mestskej rade ho nejakým spôsobom aktualizovať, aby potom 

sme naozaj nemali v tých materiáloch, že rovnako mesto čelí 

riziku posunu príjmov kvôli tej radiále, keď 15. 6. vlastne 

vláda schválila ten transfer. Predkladateľ to spomenul, ale 

nie je to tu zapracované.  

Takže, bolo by dobré, tie materiály mať 

aktualizované, lebo napríklad pomoc Bratislave v tomto 

smere, teda pomoc, no ten transfer, bola to pomoc, lebo 

mohla prísť aj neskôr. Bolo, bola dokonca, myslím že ako 

úplne prvá schválená zo všetkých tých projektov, ktoré tam 

boli predložené. Aj vďaka tomu, že prebehlo rokovanie 

s pánom primátorom, medzi pánom primátorom a vládou a sme 

sa snažili, aby to bolo čo najrýchlejšie. Pokiaľ mám 

informáciu, tak to bolo dvadsaťdva celé sedemdesiatsedem 

milióna Eur.  

No a potom sú tu ďalšie veci. Je tu veta, že samotné 

výpadky tržieb by podľa medializovaných informácií mala 

sanovať vláda. Presný mechanizmus ešte nie je známy. To sa 

týka Dopravného podniku.  

Tiež asi v tom čase úplne na začiatku to tak bolo, 

keď to ten spracovateľ robil a vypracoval ten materiál, ale 
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už od minulého týždňa je známa tá informácia, že, že by tam 

mal byť mechanizmus, ktorý bude spravovať ministerstvo 

hospodárstva, ak sa nemýlim a nejakým spôsobom cez, cez 

tento rezort by mali byť sanovaná, by malo byť sanovaná aj 

mestská hromadná doprava. Teda niečo takéto by tu malo byť, 

podľa mňa uvedené už v tej aktualizácii, lebo už ten 

mechanizmus aspoň tie základné obrysy známe sú.  

Nakoniec hazard, alebo teda nižšie odvody za hazard.  

Áno, to, bolo to, bolo to aj, bol to aj jeden 

z bodov, ktorý, ktorý bol predmetom rokovania medzi vládou 

a pánom primátorom. Pokiaľ viem, tak v tej prvej pracovnej 

verzii, o ktorej viem, lebo chystá sa novela zákona 

o hazarde na ministerstve financií, tak to zahrnuté nebolo. 

Ja som to tento týždeň sa snažil riešiť. Bude ešte o tom 

prebiehať odborná diskusia. Predpokladám, že budú ešte 

potrebné nejaké rokovania ďalšie medzi vedením mesta 

a ministerstvom financií, aby sme si to lepšie vysvetlili 

a aby sme to nejako ustálili. Tam samozrejme treba počítať 

aj s tým, že ak chceme v najbližšej dobe robiť niečo s tou 

petíciou, ktorá bola vyzberaná na zákaz iných druhoch 

hazardu, nie zrovna tohto, tak tam bude ďalší výpadok štyri 

a pol milióna. Takže ono v súhrne, v súhrne to mesto 

vlastne takto môže potenciálne prísť až o osem a pol, osem, 

osem a pol milióna ročne.  

Takže, (gong) vše 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďaku ďakujem pekne. 

S faktickou pán poslanec Kríž. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja som bol priamo menovaný, čiže mám potrebu aspoň 

pár slov povedať k váženému pánovi doktorovi Vetrákovi, 

ktorý neviem, nechcel som sa ho samozrejme dotknúť, ani 

dehonestovať žiadnu chorobu, každá choroba je vážna.  

A myslím si, že nie je priestor, aby sme tu 

rozprávali o nejakých lekárskych kategóriách, to neni ten 

priestor. Ale trvám na tom, že koronavírus je viróza, 

pretože ho spôsobuje vírus. A nemal som ho, pán, pán 

kolega. Takže, našťastie.  

Ide o virózu, lebo ho šíri vírus a chcem pripomenúť 

v rámci štatistiky, že za, na tie klasické chrípky, alebo 

virózy, ako ich nazývame, ročne zahynie na Slovensku 

sedemstopäťdesiat ľudí. Zatiaľ našťastie na túto konkrétnu 

virózu zomrelo oveľa menej.  
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Ale nijako nepodceňujem situáciu. Nik ako nedoh 

nedehonestujem, z ničoho si nerobím srandu, pretože tie 

ekonomické dopady (gong) sú reálne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka Kolková. 

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Chcela by som sa pána Vetráka opýtať, či by sa pri 

rokovaniach s ministerstvom financií nedala otvoriť otázka 

možného lex Devín, kde by sa hľadala možnosť aj teda nie 

len zaplatením našich dlhov, ale teda legislatívnou cestou 

snažiť sa o zrušenie nútenej správy. Kľudne špeciálne len 

pre Devín. Sú na to dostatočné dôvody.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

No, k pani starostke.  
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Ja neviem v akom stave vy máte rokovania s pánom 

primátorom. Asi od toho sa to bude musieť. Kľudne sa 

stretneme,  povedzme si to, lebo teda, treba zvážiť, že či 

bude primátor o tom rokovať s vládou, alebo chcete prísť za 

poslancami národnej rady a chcete o tom rokovať s nami. 

Musíte si vy rozmyslieť. Potom vám dám odpoveď.  

Pokiaľ ide o pána poslanca Kríža.  

No, vy ste, tak potom to nenazývajte virózka, ale 

berte to tak, ako to je. Je to koronavírus, ktorý, o ktorom 

teda odborné kapacity z oblasti epidemiológie niečo 

povedali. Hovorí sa tu o tom niekoľko mesiacov. Eee. Keby 

neboli prijaté tie opatrenia, ktoré boli, tak by sme tu 

mohli mať kľudne severné Taliansko, druhé severné Taliansko 

a tie dopady by boli oveľa horšie. Asi by sme sa tu toľko 

tým nezaoberali.  

Ja som preto len reagoval na to, že vy ste to tu 

naozaj tak slovne zľahčili, a myslím že s takýmito vecami 

sa nesranduje.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Vetrák. 

Poďme ďalej. 

Pán poslanec Buocik. 
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Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Bez ambície zdržovať toto zastupiteľstvo, pár 

poznámok k tej zmene rozpočtu.  

Najskôr tie, ktoré ma naozaj tešia v Ružinove.  

Veľmi sa teším tomu, že, myslím že toto je asi tretie 

hlasovanie o o rozpočte, kde konečne sa podarilo teda 

dostať dokumentáciu, projektovú dokumentáciu na Kaštieľsku 

ulicu v v Ružinove. Veľmi sa tomu teším a veľmi to 

kvitujem. 

Takisto som sľúbil pánovi Malecovi dve povzbucujúce 

poznámky. Pochvalné poznámky.  

Už poznáme zoznam u opravovaných ulíc, ktoré sa, 

ktoré sa teda ide robiť. Viete, že som to, sme sa o tom 

rozprávali na minulom zastupiteľstve v súvislosti s tým, že 

tam došlo k škrtom a nebolo jasné, že ktorých ulíc sa to 

týka. Takže, aj toto kvitujem. 

Plus som rád, že sa ide realizovať oprava vnútrobloku 

na Pavlovovej ulici.  

K Ružinovu ešte jedna poznámka. 

Teraz som sa rozprával s pani námestníčkou o tiope 

(TIOP), Ružinov. Hoci tam je teda mínusová položka v tejto 

zmene rozpočtu, bol som ubezpečený o tom, že tie prípravné 
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práce zo strany mesta, pretože je to investícia Železníc 

Slovenskej republiky, zo strany mesta pokračujú. Tam sa 

spracováva eee štúdia realizovateľnosti ako sa predĺži 

električka z konečnej, z konečnej eee dnes na konci 

Ružinovskej k tomu tiopu (TIOP). Rozprávame sa o nejakých 

štyristo, možno päťsto metroch predĺženia električky, ale 

s významným dopadom na integráciu dopravy. 

To čo, za Ružinov všetko. 

To čo považujem za dôležité z hľadiska celomestských 

výdavkov, to je ten Dopravný podnik. 

Ja musím povedať, že v súvislosti s prípravou minulej 

zmeny rozpočtu, bola taká veľmi ostrá, ostrá debata na 

finančnej komisii, kde sme eee, kde sme teda prvýkrát 

počuli, že ako hlboký je ten problém, ktorý súvisí 

s výpadkom tržieb. Teraz dovolí poslanec Kríž, že teda 

vírozka  nám teda spravila pekný prúsek v Dopravnom 

podniku. A teda vo výpadkoch tržieb. A ten problém je, ten 

problém je naozaj, alebo môže byť až teda naozaj blížiaci 

sa, lebo určite je dvojciferné číslo. Ja sa teším, že aj 

pri tejto zmene rozpočtu, aj pri tých škrtoch, ktoré sa 

teda inde dejú, budú zaplatené plus dva milióny euro 

ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré súvisia ešte 

s nákladmi roku 2019. To znamená, že každý, kto tam tú 

položku vidí, musí si uvedomiť, že to sú peniaze, ktoré už 

boli minuté v roku 2019. 
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To čo je pozitívne je plus tých sedem miliónov euro, 

ktoré sú na výpadky tržieb. Kolegovia, ktorí tu dávali 

pozor aj na minulom zastupiteľstve vedia, že už na minulom 

zastupiteľstve pri prvej zmene rozpočtu eee mesto sanovalo 

výpadky tržieb siedmimi miliónmi. To znamená, že dnes sa 

nachádzame v súvislosti s koronakrízou na výpadkoch 

v Dopravnom podniku, čo už to naše mesto stálo, na úrovni 

štrnásť miliónov euro. To je alarmujúce číslo a všetci by 

si toho mali byť vedomí, že, že čo to znamená.  

V tejto súvislosti eee sa teraz veľa hovorí o tej 

nejakej možno ďalšej vlne koronakrízy.  

Veľmi všeobecné konštatovanie, že veľmi by som bol 

v nejakom, v nejakom štruktúrovaní výdavkov mesta asi 

opatrný, alebo vyzývam k opatrnosti, pretože tá ďalšia 

nejaká vlna minimálne v dopadku na Dopravný podnik (gong) 

by bola úplne  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To bola faktická? Nie. To bola normálna. 

A chcete pokračovať, alebo môžme ísť ďalej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno. Tak ešte, prosím vás, pán poslanec o predĺženie.  
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Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa. Som si to, som si 

to nevšimol.  

Eee. Lebo tie výpadky sú aj na strane Dopravného 

podniku, sú aj na strane star na strane STARZu (STARZ), 

hej? To sú všetky tie, všetky tie činnosti, alebo  

rozpočtové a príspevkové organizácie, prípadne obchodné 

spoločnosti mesta, ktoré cítia tie výpadky tržieb.  

Veľa sa hovorí o tom v rôznej teórii, že tie krízy 

sú, sú príležitosťou na takú zmenu paradigmy. V tejto 

súvislosti, zase sa budem držať Dopravného podniku, chcem 

povedať že, alebo vôbec v mestskej hromadnej dopravy 

v Bratislave, že práve tie prázdne ulice počas koronakrízy, 

ktoré sa už bohužiaľ teraz zapĺňajú, alebo teda, neviem či 

bohužiaľ, alebo chvalabohu, eee, eee možno na, možno tam je 

tá príležitosť, že naozaj keď sa rozprávame o o bus 

pruhoch,  tak ich naozaj že poďme vytvoriť v čase, keď je 

to eee, keď je k tomu tá príležitosť daná, hej? že 

jednoducho, je to tak.  

Vo vzťahu k tej zmene paradigmy eee v mestskej 

hromadnej dopravy. 

Ja si nie som celkom istý, či sa vieme vrátiť do 

režimu, že eee trolejbusy sú absolútne preplnené. A tým sa 

dostávam k tomu, pretože tí ľudia nebudú chcieť v tých, 
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v tých autobusoch, alebo trolejbusoch, električkách chodiť, 

tým sa dostávam k tomu, že napriek tým katastrofálnym 

výpadkom eee vždy sa budem uchádzať o to, aby Dopravný 

podnik medzi ostatnými eee, medzi ostatnými výdavkami mesta 

mal tú prioritu eee a tu rozprávam najmä o tom, že tam 

aktuálne prebieha, alebo už je skončený eee, skončený 

tender na nové autobusy.  

My sme pri zmene rozpočtu v rok, pri zmene, pri prvej 

zmene rozpočtu sme vypustili šesť miliónov euro. Rozumiem 

tomu, viem prečo sa to stalo. Nekritizujem to. Na druhej 

strane budem sa vždy snažiť o to, aby sme aj v krízových 

časoch našli peniaze na obnovu toho vozidlového parku práve 

pre to, aby pri tej, ta, tej krízovej situácii sme tých 

ľudí jednoducho späť do tej emhádé (MHD) dostali. Aby sa 

tam cítili komfortne. Nie natlačení.  

V neko, v neposlednom, eee, v neposlednom rade to má 

aj ekologický rozmer. Dnes nám jazdia dvadsaťročné 

autobusy. Taká, taká kategória eee ani nie je, koľko oni 

vypúšťajú exhalátov.  

Tým reagujem možno aj na niektorých kolegov, ktorí 

hovoria o tom, že kupujme len elektrobusy, ale tie 

v súčasnosti vôbec nie sú ešte riešením pre, pre hlavné 

mesto.  
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Eee. Takže toto, toto som považoval za potrebné 

uviesť. Ale nepochybujem o tom, že, eee, že eee vedenie 

hlavného mesta rozmýšľa rovnako.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Poďme na faktické.  

A by som sa rád už posunul do roviny odpovedania 

týchto otázok.  

Pán Kríž. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja som bol opäť menovaný pánom Buocikom, čiže aspoň 

dvoma vetami. 

Eee. Ospravedlňujem sa, keď som nejako dehonestoval 

tú, tú chrípku a budem to odteraz volať nie virózka, ale 

viróza. 

Uvedomujem si otrasné ekonomické dôsledky, ktoré 

dopadnú na tento štát aj na toto mesto, ktoré sú reálne. 
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Ale môžte ma stokrát nenávidieť, budem stále trvať na tom, 

že väčšinu z nich sme si spôsobili mediálnou hystériou.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Oh. Nebudem riešiť, akože fakt nepoďme riešiť tieto 

veci, lebo to už začína byť také zvláštne.  

Pán Krúpa. 

Ing. Jozef   K r ú p a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som sa chcel opýtať kolegu Buocika, kde našiel 

teda tú tabuľku ohľadom tých rekonštrukcií ciest, lebo ja 

to tam nevidím. A ja by som sa uchádzal o to, aby 

nasledujúcej, alebo v najbližšej úprave rozpočtu sme presne 

vedeli, ktoré cesty, v ktorých mestských častiach sa 

napriek úsporám, alebo keď sa hovorí o plánovaných škrtoch 

na oblasti kapitálových, respektíve bežných výdavkoch, aby 

sme tam videli tie cesty. Lebo v tých pôvodných dohovoroch 

a rozhovoroch boli stanovené presné komunikácie a úseky, 

ktoré sa budú robiť.  

Ja mám informáciu, že tie financie budú krátené. 

Potrebujeme vedieť aj my, ktoré cesty, magistrátne, sa budú 
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v jednotlivých mestských častiach robiť. To tam, ja tam 

nevidím. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Pán poslanec Tešovič, Tešovič. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja budem reagovať na na predrečníka, na pána Buocika.  

Som rád, že sa dotkol aj Dopravného podniku. Ja si 

myslím, že asi viacero z nás tu je takých, ktorí by si 

mohli založiť pomaly spoločnosť priateľov Dopravného 

podniku.  

Tá situácia, keď, keď teda naozaj že, že obstarávanie 

sa blížilo ku koncu a, a jednoducho Dopravný podnik nemal, 

respektíve mu boli škrtnuté prostriedky na nákupy nových 

autobusov nebola utešujúca, ale bolo asi to jediné, čo sa 

v tom čase dalo urobiť.  

Ale to pán primátor by možno mohol po potvrdiť, že 

už, už pomaly, už pomaly predo mnou uteká, lebo všade kde, 
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kde, kde sa stretneme, tak hovoríme o tom, že tie autobusy 

naozaj treba doriešiť. A myslím si, že hneď ako sa, ako sa 

eee tie finančné dopady vyčíslia a skončí tá najakútnejšia 

fáza krízy, tak eee, tak budeme uro, zamakáme a urobíme 

všetci všetko pre to, aby, aby naozaj, aby naozaj sa ten 

vozový park obnovil.  

Čo je potešujúce, aspoň sa podarilo teda dať do tých 

á autobusov doplniť nové klimatizácie tak, aby to verejnosť 

pocítila už, už toto leto.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ja by som krátko zage zareagoval tiež.  

Ono, v podstate ak si pamätáte ešte na ten prvý 

materiál, ktorý sme tu schvaľovali eee neviem, myslím že 

v apríli, tak ten, tam ten prvý odhad tých strát bol 

šesťdesiat miliónov Eur. Teda vplyv na príjmy mesta. Teraz 

tuná už máme tridsaťsedem miliónov Eur.  
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Čiže, podstatne sa aj ten dopad znížil. Hlavne aj 

kvôli tomu, aké boli urobené opatrenia pri ochrane zdravia 

a života.  

Čiže, aj tá doba sa skrátila, aby sa celkovo mohli či 

už prevádzky, alebo celá ekonomika o otvoriť znova. Je je 

to dosť podstatný pokles.  

Čiže, už na tom nie sme zďaleka tak zle, ako to bolo 

v tom apríli.  

Takisto mesto si nejakým spôsobom vypomohlo pri da, 

pri daniach. Len treba si uvedomiť, že púšťať sa do 

nejakých veľkých investícií nákupov, keď zároveň sa žiada 

vláda o pomoc, nie je práve najšťastnejšie riešenie. A to 

sa týka aj navyšovania počtu zamestnancov a podobne 

takýchto opatrení. Takže to treba vždy zvažovať potom.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Začneme s nejakým kolom odpovedaní. Možno začnem iba 

ja. 

K tomu Devínu.  
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Ja som dal pred koronou taký sľub, že tento rok bude 

otázka Devína nejak veľmi radikálne, alebo veľmi dobre 

vyriešená. Eee.  

Bavili sme sa o tom aj priamo s tebou, starostka, 

pani starostka, že celé to riešenie sa samozrejme posúva 

kvôli peniazom, lebo vo finále nám štát dal úplne jasne na 

javo a tam je pán Majerský, ktorý tam bol predtým a je tam 

aj teraz, že oni sa Devínu nebudú dotýkať. Oni nebudú ho 

ako ministerstvo financií ani štát riešiť. Proste, oni nám 

s tým nepomôžu.  

Môžeme pomôcť len my mesto sa mestské časti. Náš 

návrh sme mali na stole. Navrhujem a súhlasím, poďme 

pokračovať, ďalej sa baviť. Urobme kolečko s veriteľmi, ako 

to má byť, ale táto vec teraz pri týchto finančných 

ťažkostiach mesta neni úplne na stole.  

Včera sme mali, len aby bolo jasné, včera sme mali 

jasné, včera sme mali stretnutie Únie miest Slovenska 

v Primaciálnom paláci s ministrom financií. A jasne nám 

bolo povedané, že štát nám priamo ako samosprávam ne 

nepomôže nijak. Neprispeje nám nič. Sú ochotní nám dať 

pôžičku. Môžme sa baviť o tom za aký, aké čísla, aký úrok 

na koľko rokov, ktorá sa, ako nám povedali, môže potom 

zmeniť na grant ak, ak prebehne reforma verejnej správy. 

A my pomôžeme, aby tá reforma verejnej správy, správy 

prebehla. Alebo že nejak. 
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Takže zatiaľ nevieme, nevieme. Je to strašné akože 

všeobecná vec. Zatiaľ tomu nerozumieme, ale, ale 

vyjednávame eee peniaze. Zatiaľ to je systém, že pôžička 

a neviem za akých podmienok to bude grant.  

A určite skončil, alebo nepokračuje di diskusia 

o tom, že by po podporili nejakým spôsobom náš Dopravný 

podnik. Respektíve, zatiaľ nám na to, a už veľmi dlho, 

žiadnu odpoveď ďalšiu nedali. 

Takže to je tá situácia, čo sa týka samospráv. 

Uvidíme ako dopadnú na ZMOSe (ZMOS). ZMOS, eee.   

To je, to je, to je čo som k tomu chcel povedať.  

Ale v podstate omnoho lepšie odpovede bude mať asi 

naša sekcia financií.  

A ešte predtým Milan Vetrák, nech sa páči. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Len krátko zareagujem, že naozaj už asi týždeň je tá 

informácia, že by mal byť program aj pre mestské podniky na 

ministerstve hospodárstva.  

Čiže, možno nejaký zodpovedný zamestnanci magistrátu 

by sa mohli ozvať na to ministerstvo, aby zistili 

podrobnosti. To je prvá vec.  
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A druhá vec, že veď uvidíte ako dopadne to kolo 

rokovaní a ja, ja si myslím, že k tej otázke Devínu, pokiaľ 

by sa to nedalo vyriešiť v rámci mesta, sa vždy vieme 

vrátiť a vieme, vieme ísť rokovať s ministerstvom financií, 

len samozrejme bude treba preukázať, že na úrovni mesta to 

nejakým spôsobom nie nie je riešiteľné. Ale keďže máte pred 

sebou ešte to druhé kolečko, tak z toho niečo vyjde a ja 

myslím, že je tam vždy priestor na, na ďalšie rokovania.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Matúš Lupták,  

nech sa páči, sekcia financií. 

Matúš   L u p t á k ,  MA,   hlavný ekonóm: 

Ďakujem. 

Ja len pár  (poznámka: nezrozumiteľné slová) 

poznámkam, alebo otázkam, ktoré tu boli. 

Devín, Devín sme si teda prešli.  

Padla taká poznámka, že teda škrtáme málo. Tak ja by 

som vám chcel povedať dve veci. V prvom rade v apríli sme 

škrtali asi dvadsať miliónov Eur z rozpočtu. Teraz vlastne 
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len akoby pridávame ďalšie, ďalšie škrty tých štyri a pol 

na bežných a ďalších asi deväť na na kapitálových.  

A treba, treba si uvedomiť to, že, že ten, časť tých 

dopadov, teda eee to, ktoré máme vyčíslené, to znamená tie 

dopady, ktoré sa týkajú tržieb Dopravného podniku, eee 

neznamenajú, že my teraz musíme niečo škrtnúť v rozpočte. 

My práveže musíme navýšiť rozpočet.  

A a to sa vlastne dialo aj aj aj minu minulý eee teda 

v apríli a deje sa to aj teraz.  

Takže, že ta reakcia zo strany mesta je dvojaká. 

Jedna vec je škrtanie, jedna vec je navyšovanie. A to 

navyšovanie nerobíme z nejakých voľných peňazí, ktoré by 

sme mali, ale robíme ich z re, vlastne z rezerv, 

z rezervného fondu.  

Takže, toľko k škrtom. 

K Dúbravsko-karloveskej radiále a teda k nejakým 

peniazom.  

Ja teraz len, že, že nemali sme minulý týždeň tú 

informáciu, že, že by nám tie peniaze prišli. Takže sme to 

nevedeli zapracovať tú informáciu, že tam tá pala, platba 

bude poukázaná, sme dostali tento, tento týždeň. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poprosím bližšie k mikrofónu. 

Matúš   L u p t á k ,  MA,   hlavný ekonóm: 

Že t, to že nám príde tá prvá platba sme tú info 

dostali tento týždeň. Nevedeli sme o tom, že by sa to 

riešilo na vláde.  

Rovnako teda aj pomoc Dopravnému podniku. 

Pán minister financií tam mi, včera pove, nepovedal 

nič konkrétne o tom, o tom, akoby o tej schéme pomoci. 

Povedal, že o tom uvažujú. Takže, rovnako akoby že nerátame 

s ničím konkrétnym. O ničom konkrétnu informáciu nemáme.  

Čo sa týka, čo sa týka plánu opravu, opravy ciest, 

tak nie je to súčasťou tohto materiálu ako takého, ale 

myslím si, že Tomáš Malec, alebo Bruno Konečný 

distribuovali ten zoznam všetkým poslancom. Tak ak ste ho 

niekto nedostali, tak si ho od nich vypýtajte, oni ho ten, 

ten, ten plán existuje a teda ukazovali sme ho všetkým, kto 

si ho vypýtali.  

A ešte teda k tým pôvodným odhadom dopadov. 

Áno, keď sme v apríli pripravovali prvú zmenu 

rozpočtu, tie do, odhady tých dopadov bol veľmi neistý 
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a a hrubý. Bol ten rozptyl naozaj štyridsať až šesťdesiat 

miliónov. 

Tá najväčšia neistota teda súvisela s tým, že aký 

veľký bude teda prepad hádépé (HDP) a s tým teda súvisiaca 

nezamestnanosť a prepad podielových daní.  

Teraz už tie čísla máme presnejšie. Je to len čisto 

teda dopad korony tých tridsaťsedem, ale teda plus sú to aj 

teda ďalšie dopady, ktoré riešime. Takže ten celkový dopad 

je asi päťde, cez päťdesiat miliónov. Takže, že stále sme 

v tom nejakom rozptyle, s ktorým sme pôvodne rátali.  

Takže, takže asi toľko k tým otázkam. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani poslankyňa Svoreňová. 

Ing.  Soňa   S v o r e ň o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ďakujem ve pekne. 

Ja chcem len reagovať na teda vetu, že kto si ho 

vypýtal, tak ho dostal, na ten zoznam. A ja si myslím, že 

naozaj takéto veci by bolo fajn, keby sme dostali 

automaticky všetci mejlom (mail). 
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Ja viem, že pán Malec častokrát pozýva posiela 

pozvánky na prezentácie. Že tie prezentácie bývajú, ale 

väčšinou v čase sedemnásť tridsať, keď napríklad ja ešte 

väčšinou pracujem a naozaj ich nestíham. 

Takže, prosím vás, takéto materiály a zoznamy, aby 

boli posielané automaticky a nie že keď si ho niekto 

vypýta.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Myslím, že sme seba nepochopili.  

Treba ten, ten zoznam sa menil. Jeho súčasťou sú aj 

rozpočtové opatrenia. tá zmena. To sa bude týkať najmä 

Záhorskej, Podunajských Biskupíc a Dúbravky. Aj doplnenie 

memoranda.  

Samozrejme, že ten zoznam by mal byť k dispozícii 

všetkým automaticky.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

schvaľuje zmeny rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na 

rok 2020 tak, ako je uvedené v predloženom materiáli. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa jedna, 

nehlasovalo tri. 

Prítomných štyridsaťjedna. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.3-Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR 

Bratislavy na rok 2020 
 

 Prítomní: 41 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír  

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik NEHLASOVAL  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ZDRŽAL SA 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 

2020 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 

nasledovne: 

1. zníženie bežných príjmov o 8 448 106,00 Eur, 
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2. zvýšenie bežných výdavkov o 11 923 881,00 Eur, 

3. zníženie kapitálových príjmov o 9 494 570,00 Eur, 

4. zníženie kapitálových výdavkov o 9 227 417,00 Eur, 

5. zvýšenie príjmových finančných operácií 

o 18 839 140,00 Eur, 

6. zníženie výdavkových finančných operácií 

o 1 800 000,00 Eur, 

7. viazanie rozpočtovaných výdavkov v sume 3 854 137,00 

Eur. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 4 AKTUALIZOVANÝ VÝPOČET PERCENTUÁLNYCH 
PODIELOV MESTSKÝCH ČASTÍ NA ROK 2020 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pome na bod štyri. Aktualizovaný výpočet 

percentuálnych podielov mestských častí na rok 2020. 

Nech sa páči. 
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Matúš   L u p t á k ,  MA,   hlavný ekonóm: 

Ďakujem. 

Tento materiál je v reakcii na teda uznesenie 

z decembra, kedy sme schvaľovali pôvodný, pôvodný rozpočet 

na, na rok 2020 a teda schvaľovali sa aj pôvodné 

percentuálne podiely pre mestské časti, kde v súvislosti so 

zvýšením dane, ešte v tom čase neboli známe teda pres, 

presné, presné sumy eee dane z nehnuteľnosti po mestských 

častiach po zvýšení dane. Tie sumy už teraz máme. Takže na 

základe, na základe týchto čísiel aktualizujeme 

percentuálne podiely, podľa ktorých sa bude, bude ten 

päťdesiatpercentný podiel dane z nehnuteľnosti deliť medzi, 

medzi jednotlivé mestské časti. 

Takže, delí sa len tento podiel. Percentá pre daň 

z príjmov fyzických osôb sa nedelia, lebo tam sa nič, čo sa 

týka toho výpočtu nezmenilo. 

Upozorňujem teda, že v tom výpočte percentuálnych 

podielov pre daň z nehnuteľnosti je tak, ako bolo aj v tom 

pôvodnom materiáli a v pôvodnom uznesení z decembra 

zapracované vlastne to dvadsaťpäťpercentné delenie výnosu 

dane z nehnuteľností nie podľa toho, kde bola tá daň 

z nehnuteľností vybratá, ale, ale podľa, podľa počtu 

prepočítaných obyvateľov. Takže je tam táto istá mie miera 
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redistribúcie. A teda tie presné eee pres presné 

percentuálne podiely sú sú v materiáli. 

Ten celkový nárast eee výnosu dane z nehnuteľností po 

zvýšení je je mierne vyšší ako sme pôvodne očakávali. Je to 

približne trinásť celá štyri milióna. Takže oproti tým pô, 

ten pôvodný odhad bol medzi dvanásť a trinásť, takže 

mierne, mierne sme to, sme to prekročili. 

Sú tam niektoré mierne odchýlky v rámci mestských 

častí kvôli tomu, ako, ako sa rôzne reálne vyvinul ten, 

teda ten stav tých nehnuteľností za rok 2019, kde, kde 

stavby pribudli a tak ďalej. Al ale teda tie, takéto, ten 

absolútny akoby výnos a to navýšenie eee.  

My sme posielali aj na v reakcii vlastne na na 

diskusiu na mestskej rade všetkým poslanom a starostom také 

porovnanie roku 2019 a roku 2020. aj čo sa týka percent, aj 

čo sa týka absolútnych príjmov.  

Takže, že ma mali by ste to tiež, tiež všetci mať.  

A, a toľko teda za nás. 

Takže, podľa tohto sa budú vlastne odteraz rozdeľovať 

dane z nehnuteľností a zároveň sa v septembri akoby spraví 

taká spätná eee spätná konsolidácia a taký klírink 

(clearig) eee za ten prvý polrok. Keďže sa za ten prvý 
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polrok rozdeľovali dane z nehnuteľností podľa mierne iných 

percent a v rámci tohto roka. 

Takže toľko, toľko za mňa. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu.,  

Pán Kuruc. 

Ob sak. Ale okej.  

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja len teda otázočka, keďže prvý polrok sa podľa 

nejakého iného kľúča, už druhý polrok pôjde podľa toho, ako 

sme sa minulý rok dohodli na tom veľkom stretnutí 

s primátorom. Ano?  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán starosta Uhler. 
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JUDr. Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som rád videl napríklad, aký je to rozdiel pre 

moju mestskú časť, pretože v decembri sme mali tabuľku, kde 

spolu so solidaritou boli spočítané obe dane, aj daň 

z príjmu fyzických osôb, aj daň z nehnuteľností a ja 

jednoducho, nech mám aj vyštudovaný Matfyz, ja si neviem 

prepočítať, aký je to nárast. Toto by som potreboval nejakú 

podrobnejšiu tabuľku k tomu. Ja si to možno dohodnem 

s ekonómovi.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

JUDr. Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Jasné, to urobíme a zodpovieme potom.  

A určite sme tu eee kedykoľvek sú naši pripravení to 

zodpovedať. A sa stretnite alebo si to oné.  

Pán poslanec Kríž. 
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PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Len tri vety. 

Chcem poďakovať kolegovi z finančného oddelenia za 

veľmi dobre vykonanú prácu. Za pozitívny prístup, aj za tú 

tabuľku, ktorú sme ako komisia žiadali a ktorú veľmi 

promptne dodal. 

Čiže, myslím že skvelá práca. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som sa rád spýtal, viem že možnože je ešte 

skoro, ale teda už, nakoľko tie prvé výnosy začali chodiť, 

teda výnosy, výmery začali chodiť v máji. Viem že teda aj 

pod vplyvom koronakrízy bola už automaticky tam umožnená 

tá, no tá, tá splátková situácia, že proste sa môže na tri 

splátky splatiť aj pri tých nižších sumách. Chcem len teda 

vedieť, že či je aj nejaký záložný plán eee keďže sú tam aj 
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rôzne po podnikateľské priestory, nebytové priestory, že či 

máme eee nejaký odhad či bude vybratá daň z nehnuteľností 

tak, ako je pro prognózovaná, alebo či teda tam bude nejaký 

výpadok. 

To sa samozrejme týka potom aj tých mestských častí. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A zodpovedajme teda čo sa dá. 

Nech sa páči, máte slovo. 

Ing. Alexander   D o b i á š ,    riaditeľ sekcie financií: 

Akože čo sa týka teda výberu, výberu daní, tak 

situácia je taká, neočakávane lepšia. To znamená, ten 

priebeh je taký, že výber je obdobný ako minulý rok.  

To znamená, neočakávame nejaké výrazné výpadky.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 
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Tie Jarovce vyriešite, hej? Aby to bolo s pánom 

starostom napriamo.  

Matúš   L u p t á k ,  MA,   hlavný ekonóm: 

Á áno. Má máme mám tu tú tabuľku pred sebou, takže 

potom kľudne si to  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Matúš   L u p t á k ,  MA,   hlavný ekonóm: 

môžme prejsť. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Ďakujem veľmi pekne. 

A odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu  
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po A berie na vedomie tie Aktualizované percentuálne 

podiely mestských častí, tak ako sú uvedené v predloženom 

materiáli aj v tej tabuľke,  

a po bé (B) žiadam, žiada primátora o vysporiadanie 

rozdielov, ktoré vznikli v roku 2020 z prerozdelenia na 

základe tej aktualizácie, ktorá je uvedená v bode 

A uznesenia. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za štyridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo tri. 

Prítomných štyridsaťštyri. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.4-Aktualizovaný výpočet percentuálnych podielov 

mestských častí na rok 2020 
 

 Prítomní: 44 Áno 41 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik NEHLASOVAL  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Aktualizovaný výpočet percentuálnych podielov mestských 

častí hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. berie na vedomie 

aktualizované percentuálne podiely mestských častí hlavného 

mesta SR Bratislavy na rok 2020 podľa čl. 91 ods. 1 Štatútu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – výpočet so 
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zohľadnením platných predpisov dane z nehnuteľnosti podľa 

jednotlivých mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy, 

s uplatnením 25 % podielu dane z nehnuteľnosti 

prerozdeľovanej podľa prepočítaných obyvateľov a prepočet 

súvisiaceho podielu z výnosu z predaja nehnuteľného majetku 

hlavného mesta SR Bratislavy. Aktualizované rozdelenie 

rozpočtových príjmov hlavného mesta SR Bratislavy je platné 

počas celého roka 2020, vrátane obdobia pred nadobudnutím 

účinnosti tohto uznesenia. 

 

Percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta 

SR Bratislavy jednotlivo pre daň z nehnuteľností (DzN) a 

pre výnosy z predaja ehnuteľného majetku hlavného mesta SR 

Bratislavy (VPNM) zaokrúhlené na štyri desatinné miesta 

 

Mestská časť %  DzN %  VPNM 

Staré Mesto 11,6444% 10,1883% 

Pod. Biskupice 3,5429% 4,5889% 

Ružinov 24,4683% 20,0033% 

Vrakuňa 2,3057% 3,7517% 

Nové Mesto 13,9981% 10,8450% 

Rača 5,5692% 5,3949% 

Vajnory 2,3353% 1,7383% 
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Mestská časť %  DzN %  VPNM 

Devín 0,4140% 0,3491% 

Devínska Nová 
Ves 

7,5566% 5,4741% 

Dúbravka 4,1975% 6,4081% 

Karlova Ves 4,9399% 6,4303% 

Lamač̌ 1,5752% 1,5926% 

Záhorskáa 
Bystrica 

1,3089% 1,2873% 

Čunovo 0,3286% 0,3198% 

Jarovce 0,5827% 0,6368% 

Petržalka 14,5061% 20,1308% 

Rusovce 0,7266% 0,8607% 

SPOLU 100,0000% 100,0000% 

 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

o vysporiadanie rozdielov vzniknutých v roku 2020 z 

prerozdelenia na základe aktualizovaných a pôvodných 

percentuálnych podielov schválenými uznesením Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 349/2019 zo 

dňa 12. 12. 2019, a to jednorazovo pri poukázaní príjmu z 

dane z nehnuteľnosti mestským častiam hlavného mesta SR 

Bratislavy a jednorazovo pri poukázaní podielu z výnosu z 
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predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v 

mesiaci september 2020. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 5 NÁVRH NA NAČERPANIE NOVÉHO ÚVEROVÉHO 
RÁMCA A KONTOKORENTNÉHO ÚVERU 
Z DÔVODU KRYTIA OČAKÁVANÝCH DOPADOV 
EKONOMICKEJ KRÍZY, SPÔSOBENEJ 
PANDÉMIOU NOVÉHO KORONAVÍRUSU 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo päť, Návrh na načerpanie nového 

úverového rámca a kontokorentného úveru z dôvodu krytia 

očakávaných dopadov ekonomickej krízy, spôsobenej pandémiou 

nového koronavírusu. 

Nech sa páči, odovzdávam slovo našej sekcie ekonomi. 

Matúš   L u p t á k ,  MA,   hlavný ekonóm: 

Ďakujem. 
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Takže ja už som tie navrhované nové úvery spomenul 

pri rozpočte, ale teraz sa o nich budeme rozprávať 

detailne.  

Sú tam, lebo ide o totižto kombináciu viacerých, 

viacerých nástrojov na rôzne riziká, ktorým potenciálne 

čelíme.  

Te to prvé, to prvé riziko je vyslovene akoby že 

kešové (cash) likviditné riziko eee keď by nám tento rok 

ešte v tom druhom polroku prišlo výrazne menej peňazí ako 

momentálne očakávame. To predpokladám, že by sa stalo 

primárne za situácie, že by došla nejaká teda výraznejšia 

druhá vlna a ešte nejaké druhé teda kolo nejakých 

výraznejších reštrikčných opatrení.  

Je to teda o vyslovene len poistka pre pre tie úplne 

najhoršie eee situácie.  

Te to druhé riziko, ktoré už teda tento týždeň tá 

informácia je taká, že by to riziko nemalo byť vysoké, ale 

aj tak je riziko teda nejakých posunov vlastne príjmu z za 

Dúbrovskú-karloveskú radiálu.  

A to tretie riziko, lespe respektíve potreba je teda 

krytie nejakých vyšších eee investičných, alebo teda 

údržbových výdavkov, ktoré boli pôvodne kryté bežnými 
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príjmami, ale kvôli výpadku príjmov na ne, na ne bežné 

príjmy nestačia. 

A vlastne na tieto tri riziká teda poslali, poslali 

výzvu na, na banky, s ktorými máme teda nejaký obchodný 

styk, teda tri banky, ktoré sú teda aj v materiáli 

spomenuté. Československá obchodná banka, Slovenská 

sporiteľňa a Unikreditbenk (UniCredit Bank). A pýtali sme 

sa ich vlastne na ponuky na, na dva typy úverov. Na 

kontokorentný úver a na a na nejaký teda rámcový úver na 

jeden až štyri roky eee s nejakou ideálne fixnou sadzbou.  

Dostali sme vlastne od každej z týchto bánk ponuky. 

Ich vyhodnotenie je je v materiáli. Ale teda ako 

najvýhodnejšie sme vlastne vyhodnotili tri rôzne typy 

úverov.  

Od Československej obchodnej banky ako, ako 

najvýhodnejšie vlastne kombináciu klasického 

kontokorentného úveru s limitom desať miliónov Eur, v rám, 

ktorý je vlastne limitovaný na rok 2020 bez akejkoľvek 

záväzkovej provízie.  

Takže ak nič ne nebudeme z neho, z neho potrebovať, 

tak nič zaňho nezaplatíme. A ten musí byť vysporiadaný do 

konca roka. Takže ani nebude vstupovať do dlhu.  
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A taktiež občas Československej obchodnej banky akoby 

rámcový úver vo výške teda celkovo dvadsať miliónov, ale 

teda navrhujeme z neho čerpať tento rok len desať. Eee 

a s fixnou úrokovou sadzbou nula celá dvadsaťpäť percenta 

so splatnosťou do štyroch rokov.  

Takže to je, to je jedna sada vlastne dvoch, dvoch 

úverov.  

A potom od Unikreditbenk (UniCredit Bank) vlastne 

druhý typ kontokorentného úveru, ktorý je nie klasický 

kontokorent, teda akoby také že prečerpanie, ale je to, je 

to taký mesačný rolovaný úver, kde si mesto po požičia na 

mesiac a po mesiaci zase vyhodnotí, že či, či tie peniaze 

stále potrebuje mať požičané, alebo ich splatí. A takto to 

môže vlastne rolovať aj cez roky. Tá marža je tam osemnásť 

bodov. Devätnásť bodov, pardon, k mesačnému euriboru 

(EURIBOR, takže opäť tá sadzba je, je veľmi nízka. Síce je 

variabilná, ale momentálne EURIBOR stále teda záporný.  

A teda to, tento, tento nástroj navrhujeme teda 

použiť v prvom rade na, na krytie nejakých väčších 

výpadkov, napríklad tých kapitálových príjmov. Alebo 

nejakých iných väčších nárazových, nárazových výpadkov, 

alebo potrieb na financovanie s tým, že teda v uznesení je 

uvedené, že ak by tento rolovaný úver mal prejsť do 

ďalšieho roka, tak pri, žiadame primátora, aby v prípade 

toho očakávaného nesplatenia to bolo zahladnené v zmenách 
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rozpočtu pred koncom roka. A teda aby aj následne k tomu 

išla informácia o výške zadĺženosti hlavného mesta.  

Takže, toto sú tie tri, tri úvery.  

V uznesení sú teda uvedené aj tie limity. Aj, aj 

konkrétne sadzby za akých podmienok tieto úvery prijímame.  

Výška zadĺženia budúci rok je momentálne 

prognózujeme, že stúpne na, tento rok, že dosiahne 

štyridsaťosem percent a budúci rok stúpne na päťdesiatdva 

percent. A následne bude klesať na päťdesiatjedna percent 

v roku dvadsaťdva, na štyridsaťpäťpercent v roku 

dvadsaťtri.  

Takže to je aktuálne, aktuálne, aktuálna prognóza. Je 

tam re stále relatívne vysoká rezerva, ak by došla nejaká 

úplná katastrofa, že ešte nie sme vôbec blízko k tomu 

šesťdesiatpercentnému teda stropu. A a t t to to 

päťdesiatpercent akoby sankčné pásmo prekročíme len, len 

vlastne v tých rokoch dvadsaťjeden, dvadsaťdva a relatívne 

mierne. Takže vtedy bude treba informovať o tom 

zastupiteľstvo, že k tomu došlo. 

Takže toľko, toľko za mňa. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán poslanec Kríž. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Pokúsim sa krátko. 

Ja som to na naznačil už v bode číslo dva, kde sme sa 

rozprávali o záverečnom účte. Stále sa vrátim k tomu, čo 

tam uviedol pán kontrolór a rozprávali sme o tom aj na 

finančnej komisii. Ak by mesto náležitým spôsobom 

a dôkladne pristúpilo k inventarizácii a vymáhanie, 

vymáhania, čiže k vlastným zdrojov, by, by v istej dobrej 

konštelácii nebolo potrebné zadlžovanie.  

Taktiež rozumiem tomu, že tie, je tam isté riziko 

toho, toho, tej kešovej (cash) likvidity, ktorá nám môže 

klesnúť, a preto sú tam tie kontokorenty, ale momentálne 

sme stále aj aj po schválení týchto úverových rámcov v tom 

povolenom pásme. Avšak keď nám zásadne klesnú príjmy viac 

ako predpokladáme, tak nám ako mestu sa môže stať, že sa 

dostaneme do do tej kategórie, kde sme už preúverovaný 
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v úvodzovkách. Myslím si, že aj pán kontrolór povie k tejto 

veci niečo.  

Čiže, na toto ja upozorňujem vopred.  

Samozrejme, je to legitímne rozhodnutie. Je to istá 

stratégia, ktorá sa dá akceptovať. Ja by som asi túto 

odvahu nemal. Čiže, za mňa nie. Ale budem pevne veriť, že 

to vyjde tak, ako predpokladá finančné oddelenie.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

No, ja si tiež myslím, že je to istá stratégia. 

A teda na rozdiel od pána poslanca Kríža si myslím, že 

v tejto dobe je to dobrá  stratégia, lebo aj je, zobratie 

si úveru na prekonanie určitých problémov a vyhnutie sa 

určitým rizikám v tejto dobe, keď nevieme či bude druhá 

vlna a ešte aj tá pomoc zo strany štátu buď teda ani nie že 

meškám, ale dolaďuje sa a ešte istú chvíľu bude trvať kým 

to bude možné reálne čerpať, tak to nie je zlý nápad aj 

kvôli tomu, že na tom finančnom trhu sa eee tie úroky 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 160 

z tých úverov pohybujú na v teda v oveľa nižšej, nižších 

sadzbách, ako by to bolo keby, keby koronakríza nebola.  

Čiže, podľa mňa tá stratégia nie je taká zlá. 

Nakoniec sa uvidí ako tie jednotlivé riziká sa bu, sa budú 

napĺňať, alebo nebudú napĺňať a s tým sa dá pracovať aj 

potom, ako tá kríza odznie.  

Takže si myslím, že to práve je jeden, jedno z tých 

riešení, ktoré nie len v Bratislave, ale v rámci možnosti 

aj iné mestá a obce na Slovensku mali využiť, pokiaľ sa 

nedoladia schémy aj pomoci zo strany štátu či už na 

investičné výdavky, alebo pre tie mestské dopravné podniky, 

o ktoré sa bude môcť uchádzať.  

Ja len chcem upozorniť na jednu vec. Lebo človek sa 

v tom trocha stráca. A ja by som poprosil, na finančnej 

komisii keby, nemyslím teraz len predsedu, ale aj o tých 

ostatných, aby to trošičku ustriehli, lebo v tom materiáli, 

kde sme hovorili o úprave rozpočtu, sa hovorí, že hlavné 

mesto očakáva celkove rozpočtové dopady pandémie nového 

koronavírusu na približne tridsaťsedem miliónov Eur, 

celkové rozpočtové dopady tridsaťsedem miliónov Eur a tu 

máme o dva body neskôr, hlavné mesto očakáva celkové 

rozpočtové dopady pandémie nového koronavírusu na štyridsať 

až štyridsaťpäť miliónov Eur.  
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Tak buď tridsaťsedem, alebo štyridsaťpäť. Ono, to, to 

neni sranda, akože tam hore-dole tých pár miliónov.  

Ešte, ešte najlepšie by bolo keby možno sme všetci 

poslanci dostali nejaké podrobnejšie vyčíslenie, aby sme sa 

vedeli zorientovať, či je to tridsaťsedem, alebo či je to 

štyridsaťpäť, lebo od toho sa potom odvíjajú aj ďalšie 

veci. Aj keď sa žiada o pomoc povedzme aj vládu alebo štát, 

alebo sa rieši tá kríza, lebo tuná lietať v podstate 

v ôsmich miliónoch, nie je to zase taký malý rozdiel.  

Takže by som poprosil o vysvetlenie potom tuná 

zodpovedných zamestnancov, že ktorý je správny údaj. Ten 

v materiáli tri, alebo ten v materiáli päť.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

Tiež by som trvala na tom, aby boli čisté materiály, 

ktoré máme, aby sme tam nemali naozaj v jednom 

zastupiteľstve v jednom termíne s roz rozdielom dvoch bodov 
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o sedem miliónový rozdiel v tom istom terminologickom teda 

pomenovaní celkove do vypad celkový výpadok. 

A chcem iba povedať, že myslím si, že  stratégia je 

akceptovateľná, ale dôležité je povedať akým spôsobom 

chceme potom umorovať tieto, tieto pôžičky. Lebo toto bé 

tam chýba.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán hlavný kontrolór. 

Ing. Marián   M i š k a n i n , PhD., mestský kontrolór 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Ja sa len chcem vyjadriť z pohľadu mestského 

kontrolóra k predloženému materiálu.  

V podstate daný materiál hovorí o tom, že chceme si 

zobrať dvakrát kontokorentný úver, v podstate každý vo 

výške desať miliónov, potom schváliť úverový rámec vo výške 

dvadsať miliónov a reálne čerpať desať miliónov.  
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Moje stanovisko, ktoré som predložil sa týka 

v podstate poslednej odrážky, to znamená, ak sa načerpá 

fyzicky desať miliónov, ako vzrastie dlhová alebo dlh 

Bratislavy a či je v súlade so zákonom, alebo nie je.  

Aj v mojom stanovisku zdôrazňujem, že ak aj 

v priebehu roka sa bude čerpať kontokorent, ale 

predpokladám, že do 31. 12. 2020 tieto kontokorenty budú 

splatené, to znamená, nebude nám vstupovať do dlhovej 

služby.  

V prípade, ak by tomu tak nebolo, musí sa prísť zase 

do zastupiteľstva, musí sa odsúhlasiť, lebo v podstate 

navyšujeme zadĺženie mesta. 

A v prípade ak načerpe sa ten úver vo výške desať 

miliónov, dlhová zá, zadĺženie stúpne na štyridsaťsedem 

celá osemnásť percent. Čiže, splníme zákonné podmienky na, 

ktoré udáva zákon 583 z roku 2004. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Poprosím pána Luptáka o odpovede.  
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Matúš   L u p t á k ,  MA,   hlavný ekonóm: 

Ďakujem. 

Eee. Ja v prvom rade k tým, k tým odhadom dopadov.  

To beriem ako, ako, ako relevantnú kritiku, že, že 

tie čísla eee nie sú úplne teda zhod zhodné.  

Tie, tie najaktuálnejšie (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) sú práve v tom materiály o zmene rozpočtu. Tam sú aj 

teda v tej úvodnej, v tej dôvodovej správe v tej úvodnej 

tabulke vlastne položkovite teda vymenované. Podielová daň, 

daň z nehnuteľností, daň za ubytovanie a tak ďalej.  

Eem ten, v tom texte k k tomu úverovému materiálu eee 

išlo len o akoby také nejaké rámcové, rámcové nastavenie, 

alebo teda o odhad toho, tých dopadov. Eee pokiaľ si teda 

správne spomínam, neboli tam zarátané tie, tie odhady toho 

posunu Dúbravsko-karloveskej radiály, alebo respektíve boli 

tam zarátané v nižšej, nižšej sume.  

Takže tam je asi jediný  ten, ten rozdiel, ktorý tam 

vstúpil.  

Za to sa ospravedlňujem, za za za tento nesúlad.  

Eem. Takže platia tie čísla, ktoré sú v tom materiáli 

o zme o zmenách rozpočtu.  
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Eem. Čo sa týka tých prenájmov, alebo teda potreby, 

potreby eee potreby úveru. Eee, keď si aj prečítate 

záverečný účet a teda budete vidieť, že koľko reálne má 

mesto prijímov, prijímov z z prenájmov. Tak je to, je to 

reálne okolo trinásť miliónov minulý rok. Vyslovene, že 

príjmym, príjmy z prenájmu. Eee. Poviem aj presne, lebo 

teraz sme to tiež, dokonca to bolo dvanásť. Dvanásť celá 

dva milióna boli príjmy z prenájmu za za minulý rok.  

Takže áno, sú nejaké pohľadávky, ktoré mesto, mesto 

eviduje a bude o tom aj, budú o tom aj tie ďalšie, ďalšie 

materiály o inventarizácii a teda týkali sa toho aj, aj 

správy enkáú (NKÚ). Takže určite sú tam nejaké nedostatky, 

na ktorých pracujeme 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

A čo sa týka teda aj a potenciálne z nich prídu aj 

nejaké, nejaké vyššie, vyššie príjmy, ale, ale keď si 

porovnáme tie celkové sumy, že teda máme celkové príjmy 

z prenájmu dvanásť miliónov a teda potreby financovania 

mesta v rádovo v desiatkach miliónov, tak nie je správne, 

právne tvrdenie, že teda len lepším výberom prenájmov akoby 

eliminujeme potrebu dlhového financovania. Môžme ju mierne 

znížiť, alebo, alebo teda možno do budúcna, keď sa, keď sa 

ten, keď sa ten výber prenájmov mierne zlepší, ale určite 

na to ani nie je teraz asi priestor počas tejto krízy 

nejakým spôsobom zásadne, zásadne tlačiť na prenajímateľov, 
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aby teda ja neviem, platili vyššie prenájmy, alebo platili, 

platili viac.  

Chcem ešte teda povedať, že, že ten, ten prenájom si 

ešte treba rozbiť na dve, na dve položky, a to je prenájom 

budov a prenájom pozemkov. A teda ten prenájom budov 

medziročne posledné tri roky rastie asi tri a pol percenta 

ročne. Síce je to menšie, menšia časť to tých príjmov 

z prenájmu. A zatiaľ čo prenájom z pozemkov mierne klesá. 

Takže tam je to možno aj tiež na nejakú analýzu, analýzu 

hlbšie, že prečo napríklad ten prenájom z pozemkov klesá 

a ten prenájom budov, budov stúpa.  

A asi toľko.  

Takže, že nie je tam úplne že priestor teraz 

eliminovať akúkoľvek potrebu dlhu.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A tak, čo sa týka tej, tej stratégie aj na 

u umorovanie, umorovanie toho dlhu, alebo teda splácanie, 

tak. Lenže kontokorent je vyslovene že, že vec, záležitosť 

tohto roku a ten nejaký akoby úverový rámec s kratšou 

splatnosťou bude rozložený eee do. Teda on je, tá 

štvorročná splatnosť je akoby nastavená, že by takou tou, 

tou buletovou splatnosťou, teda že po štyroch rokoch sa 

splatí celá, takže nebude to priamo vstupovať do splátky 
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istín najbližšie tri roky a následne vlastne v tom štvrtom 

roku eee buď mesto teda ho splatí celé naraz, alebo si ho 

potom vlastne nejakým spôsobom refinancuje a rozloží na 

dlhšie, dlhšie obdobie. 

Ale teda, je nastavený tak, aby sme ho vlastne 

najbližšie tri roky, ak si teda zoberieme ten štvorročný 

úver, nemuseli vlastne splácať istiny.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A odovzdávam s. 

Pani starostka Aufrichtová. 

Skutočne, však takisto som štatutár, ktorý berie 

a budem ich predkladáme veľmi podobnú stratégiu na Starom 

Meste, kde máme presne povedané, ako bude ten úver 

splácaný. Z čoho. Tak to bude z daní? Sa budú zvyšovať? 

Alebo kde sa to naberie.  

Ja to tentokrát podporím, ale akože, naozaj to má byť 

pripravené tak, aby sme my vedeli, že za tie. Teraz mám 

povedať, že tri roky sa nebojte, teraz to nemusíme splácať. 

To nie je odpoveď. Štyri roky tu bude nejaké vedenie, ktoré 
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bude mať desaťmiliónový, alebo dvadsaťmiliónový (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo). 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

po A schvaľuje Návrh na uzatvorenie kontorentnej 

úverovej zmluvy, čerpanie úveru na základe tej zmluvy Návrh 

na uzatvorenie ďalšej kontokorentnej úverovej zmluvy 

a v zmysle tých bodov ako to máme predložené, tých 

šiestich, 

po bé (B) splnomocňuje primátora hlavného mesta na 

podpísanie úverových zmlúv, ktoré sú uvedené presnejšie 

v tom bode A uznesenia, 

a po cé (C) žiadame primátora hlavného mesta, aby v prípade 

očakávaného nesplatenia rolujúceho kontokorentného úveru od 

od Unikreditbank (UniCredit Bank) do konca roka 2020, 
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predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh na 

zmenu rozpočtu a tak ďalej, ako je uvedené v predloženom 

materiály.  

Môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa tri, 

nehlasovalo sedem. 

Prítomných štyridsaťštyri. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.5-Návrh na načerpanie nového úverového rámca a 
kontokorentného úveru z dôvodu krytia očakávaných dopadov 
ekonomickej krízy, spôsobenej pandémiou nového koronavírusu 

 

 Prítomní: 44 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 3 Nehlasovali: 7 
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Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ZDRŽAL SA 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá NEHLASOVAL 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren  NEHLASOVAL 

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ZDRŽAL SA 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
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Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik NEHLASOVAL  P. Pilinský NEHLASOVAL 

O. Kríž ZDRŽAL SA 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na načerpanie nového úverového rámca a 

kontokorentného úveru z dôvodu krytia očakávaných dopadov 

ekonomickej krízy, spôsobenej pandémiou nového koronavírusu 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. schvaľuje 

1. Návrh na uzatvorenie kontokorentnej úverovej zmluvy 

s bankou Československá obchodná banka, a.s., na rok 

2020, s úverovým limitom 10 000 000,00 Eur, 

s variabilnou úrokovou sadzbou 0,10 % p.a. 

+1M EURIBOR. 

2. Čerpanie kontokorentného úveru od Československej 

obchodnej banky, a.s., v rámci roku 2020 podľa 

hotovostnej potreby. 
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3. Návrh na uzatvorenie kontokorentnej úverovej zmluvy 

s bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 

a.s., pobočka zahraničnej banky, s úverovým limitom 

10 000 000,00 Eur, s variabilnou úrokovou sadzbou 

0,19% p.a. + 1M EURIBOR. 

4. Čerpanie kontokorentného úveru od UniCredit Bank Czech 

Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej 

banky, v rámci roku 2020 podľa hotovostnej potreby. 

5. Návrh na uzatvorenie rámcovej úverovej zmluvy s 

Československou obchodnou bankou, a.s., v sume 

20 000 000,00 Eur, s fixnou úrokovou sadzbou 0,25% 

p.a. 

6. Čerpanie tranže z rámcového úveru od Československej 

obchodnej banky, a.s., v roku 2020 do výšky 

10 000 000,00 Eur bez ďalšieho súhlasu Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
B. splnomocňuje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

na podpísanie úverových zmlúv s bankami Československá 

obchodná banka, a.s., a UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, a zabezpečiť 

čerpanie úverov z predmetných úverových zmlúv v zmysle 

časti A tohto uznesenia. 
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C. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby v prípade očakávaného nesplatenia rolujúceho 

kontokorentného úveru od UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, do konca roka 

2020, predložil na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy zmenu rozpočtu na rok 2020, 

ktorá zohľadní a zdôvodní túto skutočnosť, a aby informoval 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy o 

predpokladanej výške zadlženia hlavného mesta SR Bratislavy 

v rokoch 2020 – 2023. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 6 INVENTARIZÁCIA MAJETKU HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY K 31. 12. 2019 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo šesť. 

Ešte tento urobíme a potom pôjdeme asi bez tých 

úvodných slov. 
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A to je Invenrtarizácia majetku hlavného mesta SR 

Bratislavy k 31. 12. 2019. 

Nech sa páči. 

Ing. Michal   G a j a n ,    vedúci oddelenia účtovníctva a 

pohľadávok: 

Ďakujem za slovo. 

Takže inventarizácia hlavného mesta bola pre rok 2019 

teda bola riadená internými predpismi, ako Rozhodnutie 

primátora číslo 14 z roku 2019 pre vykonanie inventarizácie 

hlavného mesta a smernicou číslo 5 z roku 2015 pre 

uskutočnenie inventarizácie. 

Na účely inventarizácie boli zriadené jednotlivé 

inventarizačné komisie v členení na ústrednú inventarizačnú 

komisiu, dielčie inventarizačné komisie a čiastkové. 

Inventarizácia bola vykonaná prevažne dokladovou 

formou okrem inventarizácie zásob hotovosti a cennín, kde 

teda prebehla aj fyzická inventarizácia. A inventarizované 

boli majetkové a záväzkové okruhy, ako dlhodobý, hmotný, 

nehmotný majetok, finančné investície, obstaraný dlhodobý 

hmotný a nehmotný majetok, krátkodobý hmotný a nehmotný 

majetok, zásoby, finančné prostriedky na bankových účtoch 

a v pokladnici, ako aj ceniny, zostatky na účtoch 

zúčtovacích vzťahov a zostatky na podsúvahových účtoch. 
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Čo sa týka nejakého vymedzenia úlohy, úloh 

jednotlivých komisií, tak úlohy jednotlivých komisií boli 

nasledovné: 

Čiastková inventa, čiastkové inventarizačné komisie 

boli zriadené na jednotlivých oddeleniach a referátoch 

a teda podieľali sa na priamom výkone inventarizácie. To 

znamenal, to znamená, že vykonávali dokladovú, prípadne 

fyzickú formu inventúry. A zodpovedali za uskutočnenie 

inventúr podľa prideleného miesta a charakteru majetku.  

Dielčie inventarizačné komisie na základe podkladov 

z čiastkových inventarizačných komisií vyhotovovali 

vyhotovovali súhrnné inventúrne súpisy za jednotlivé účty 

a inventarizačné zápisy. 

A ústredná inventarizačná komisia bola zriadená na 

riadenie,  koordináciu a kontroly inventarizácie. 

Čo sa týka výstupov z jednotlivých dielčích 

inventarizačných komisií, tak inventarizačná komisia jedna 

až päť sa zaoberala inventarizáciou dlhodobého hmotného, 

nehmotného a finančného majetku. Predmetom tejto 

inventarizácie boli účty účtovnej triedy nula. Vykonávala 

sa teda dokladovou formou.  

Inventarizačné rozdiely zistené neboli. 
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V rámci tejto skupiny bola vykonaná aj inventarizácia 

nezaradených inv investícií, kde teda v účtovníctve 

evidujeme pomerene veľký objem nezaradených i investícií vo 

výške štyridsaťsedem miliónov, kde sme teda aj na podnet 

audítora žiadali zodpovedné čiastkové inventarizačné 

komisie doplniť predpokladaný dátum zaradenia. Alebo 

v prípade, že sa nebude v investícii pokračovať, tak 

predložiť návrh na odpísanie takej takejto investície. 

Dielčia inventarizačná komisia šesť až osem sa 

venovala inventarizácii zásob, pokladnice a bankových 

účtov. Predmetom inventarizácie boli účty účtovnej triedy 

jedna a dva. Eee inventarizácia bola vykonaná dokladovo, 

ale aj teda fyzickou formou pri inventarizácii zásob, 

hotovosti a cennín.  

Inventarizačná komisia deväť a desať sa zaoberala 

inventarizáciou pohľadávok a záväzkov v rámci účtovnej 

triedy tri.  

Pri samotnom výkone inventarizácii sa identifikovali 

rozdiely medzi účtovným a evidenčným stavom, a teda aj na 

základe tejto prvotnej identifikácie sme oslovili 

dodávateľa účtovného systému o o spracovanie takej 

porovnávacej prehľadovej šablóny, ktorá by bola teda 

schopná zo systému generovať nejaké hromadné údaje 

o pohľadávkach, ktoré naviazané na jednotlivé subjekty 

a spracovať výstup s porovnávaním evidenč, evidenčného 
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a účtovného stavu aj s vyčíslenými inventarizačnými 

rozdielmi.  

Takáto šablona bola spracovaná. Síce po dátume na 

vykonanie inven inventarizácie, ale aj napriek tomu sme 

teda pristúpili k vyhotoveniu súpisov, k jednotlivým účtom 

pohľadávkovým a samotnej teda analýze príčiny vzniku 

rozdielov.  

Aktuálne sa teda aj venujeme tej analýze, lebo tých 

položiek je pomerne veľa. A budeme sa venovať teda aj 

zosúlaďovaniu a vysporiadaniu týchto rozdielov.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ešte máte k úvodnému slovou, alebo už môžme začať 

diskusiu? Chceli ste ešte niečo povedať dôležité? Alebo 

necháme priestor v rámci otázok?  

Ešte niečo dôležité. Dobre. 

Poprosím zapnúť mikrofón. 

Ing. Michal   G a j a n ,    vedúci oddelenia účtovníctva a 

pohľadávok: 

Tak ešte by som doplnil teda ak k tým záverom 

a odporúčaním ústrednej inventarizačnej komisie, na ktorých 
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teda sa zhodli jednotlivý členovia ústrednej 

inventarizačnej komisii.  

Nakoľko teda bola vykonaná za rok 2019 dokladová 

forma, tak do dokladová inventari, prevaž, prevažne 

dokladová forma inventarizácie, tak sme úplne nemali 

zdokumentovaný fyzický skutočný stav majetku a táto 

skutočnosť sa neporovnávala s evidenciou, preto teda bude 

potrebné za rok 2020 urobiť aj fyzickú inventarizáciu, kde 

eee členovia inventarizačných komisií, ktorí budú začlenení 

podľa vecnej zodpovednosti k majetku, budú fyzicky teda 

prechádzať jednotlivé druhy majetku a odsúhlasovať si 

fyzický stav s so súpisom o s majetkového modulu. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Lenč. 
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Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pani námestníčka. 

Ja už som sa viackrá viackrát na to pýtal a ešte som 

nedostal nejakú relevantnú odpoveď, na tie eee závery, 

alebo naj Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý, ktorý eee 

našiel teda nejaké nepriradené tie, tie pohľadávky. Či sa 

to už nejakým spôsobom vyčistilo a a vieme už kto nám, kto 

nám dlží?  

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

To je myslím ďalší bod, ale poprosím, keby 

spracovateľ reagoval až na koniec.  

Pán Miškanin,  

nech sa páči, máte slovo. 

Ing. Marián   M i š k a n i n , PhD., mestský kontrolór 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 
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Ja som vo svojom stanovisku k záverečnému účtu 

v kapitole desať sa venoval aj, aj inventarizácii 

a k tomuto materiálu viacmenej chcem iba poukázať na, na 

štyri body. A a to sú inventarizačné rozdiely, ktoré boli 

zistené v inventarizácii, ktorá sa vykonala a ktorá je 

teraz predložená. 

Najväčší, alebo jeden z inventarizačných rozdielov 

je, sú pohľadávky z nedaňových rozpočtovaných príjmov a tam 

je rozdiel vo výške štyri milióny.  

Ďalej je tam inventarizačný rozdiel vo výške 

stodvadsaťdva miliónov, a to sú budovy zverené mestským 

častiam a inventarizačný rozdiel vo výške deväťdesiatštyri 

miliónov, sú to pozemky zverené mestským častiam. 

Sami dobre viete, že sú to obrovské sumy a nie je 

možné, aby v podstate výsledkom inventarizácie boli takéto 

miliónové, alebo stámiliónové inventarizačné rozdiely, 

preto oceňujem aj snahu súčasného vedenia a hlavne aj 

sekcie financií, že sa odhodľajú a že v roku 2020 bude 

spravená reálna fyzická inventarizácia majetku, aby sa 

vysporiadali buď tie inventarizačné rozdiely, respektíve 

aby sa prijali opatrenia, aby tieto inventarizačné rozdiely 

sa minimalizovali. 

A jeden bod, ktorý ma taktiež ako tak trošku vyrušuje 

je, síce pán predrečník povedal, že na účte 042 ne 
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nedokončené investície máme investície v hodnote 

štyridsaťsedem miliónov, ale keď som si porovnal stav, tak 

na tomto účte k 31. 12. 2008 boli investície vo výške 

osemnásť miliónov, ale k 31. 12. 2019 už štyridaťsedem 

miliónov. A keď som zisťoval, že vlastne v čom sú tie 

investície, tak som zistil, že na oddelení stratégie 

a projektov evidujú projekty v ho hodnote tridsaťosem 

miliónov, ale tieto projekty, alebo tie dielo alebo 

podobne, vôbec nie je zaradené do majetku. 

A preto aj možno apelujem. Treba tú nula 

štyridasťdvojku priebežne čistiť. To znamená, ak bol 

zrealizovaný majetok, zaradiť do majetku, ak to boli 

zmarené investície, treba to predložiť do zastupiteľstva 

a nechať odpísať.  

Čo sa týka samotnej inventarizácie, ja budem možno 

trošku kritický, ale ja musím skonštatovať, že, že tie 

problémy, ktoré boli aj v minulom obdob, v minulých 

obdobiach,  naďalej pretrvávajú. A to sú hlavne riešenie 

vymáhanie pohľadávok, nezaradený majetok a výrazné 

inventarizačné rozdiely pri majetku zvereného mestským 

častiam. 

Ja chápem, že hlavné mesto v tomto bode, kde 

inventarizačný rozdiel medzi majetkom, ktorý mesto zverilo 

mestským častiam, to znamená, že mestské časti vykazujú 

majetok v úplne inej hodnote, ako ho vykazujeme my na 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 182 

meste, že to sa nedá vyriešiť bez mestských častí. Preto 

možno by som aj apeloval na starostov mestských častí, aby, 

aby, aby sa spojili s mestom a spoločnými silami tento 

problém dlhoročný vyriešili. 

Ďakujem. 

Aj ja ďakujem. 

A ja poprosím poslancov na galérii, aby boli trošku 

tichšie, lebo nás tu dole rušia. Oni nás vôbec nepočujú.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Poprosím poslancov na galérii, aby nás nerušili. 

Ďakujeme. 

A teraz poprosím o reakciu spracovateľov. 

Ing. Michal   G a j a n ,    vedúci oddelenia účtovníctva a 

pohľadávok: 

Čo sa týka tých neidentifikovaných pohľadávok, tak 

problém je, že teda ten súbor pohľadávok nemáme naviazané 

na nejaké subjekty. To znamená, a ťahá sa to historicky 

z období od roku dajme tomu 2000 a a a vyššie. A len sa to 

prenáša počas tých účtovných období. 

Takže túto, tuto bude musieť prebehnúť nejaká 

podrobná analýza, len to nie je úplne také jednoduché, že, 
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že sa to dá urobiť zo dna, zo dňa na deň bez nejakej 

analýzy jednotlivých položiek z čoho sa to vlastne skladá.  

Takže, bude, bude, bude na to potrebné dlhšie 

obdobie.  

Čo sa týka tých čo spomínal pán kontrolór ohľadom 

rozdielov medzi mestom a medzi mestom a mestskými časťami 

vo v v zvereno majetku, tak áno, evidujeme tam tieto 

rozdiely, ale viem že už teda v roku min, v minulosti išiel 

list aj na mestské časti na eee také zosúlaď, aby, aby si 

vlastne mestské časti zosúladili s mestom o odpisové, svoje 

odpisové plány a o o zosúladili sa aj aj o obstarávacie 

hodnoty toho zvereného majetku. Lebo tam teda je ten 

problém.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Ďakujem pekne. 

Ja myslím k tej otázke pána Lenča v tom ďalšom bode 

asi sa vrátime.  

Takže ja teraz poprosím návrhovú komisiu. 
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Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

po A. berie na vedomie záverečnú správu o o jej výsledkoch 

inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a 

záväzkov hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 12. 2019, 

a po bé (B) schvaľujeme závery Ústrednej inventarizačnej 

komisie. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťtri poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo desať poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.6-Inventarizácia majetku hlavného mesta SR Bratislavy 

k 31. 12. 2019 
 

 Prítomní: 43 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 10 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva NEHLASOVAL  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  NEHLASOVAL I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

J. Krúpa  NEHLASOVAL R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová NEHLASOVAL 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič NEHLASOVAL M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová NEHLASOVAL 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová NEHLASOVAL P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik NEHLASOVAL  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Inventarizácia majetku hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 

12. 2019 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. berie na vedomie 

záverečnú správu o výsledkoch inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov hlavného mesta SR 

Bratislavy k 31. 12. 2019. 
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B. schvaľuje 

závery Ústrednej inventarizačnej komisie. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 7 INFORMÁCIA O ODPÍSANÝCH POHĽADÁVKACH 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY ZA ROK 
2018 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalším bodom. Je to bod číslo sedem. 

Informácia o odpísaných pohľadávkach hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2018. 

Nech sa páči, spracovatelia. 

Ing. Michal   G a j a n ,    vedúci oddelenia účtovníctva a 

pohľadávok: 

Ďakujem za slovo. 

Takže v tomto materiáli predkladáme informáciu 

o odpísaných pohľadávkach za rok 2018. 
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V súčasťou tej správy je aj tabuľková príloha, kde sú 

teda uvedené jednotlivé odpísané pohľadávky podľa dlžníkov. 

Je tam uvedený aj druh pohľadávky ako aj dôvod, pre ktoré, 

ktorý boli tieto pohľadávky odpísané. 

Jednou z tých odpísaných pohľadávok za rok 2018 bola 

aj pohľadávka džéendtí rilestejt (J&T REAL ESTATE) vo výške 

jeden miliónov päťdesiatjednatisíc deväťstošesťdesiattri 

Eur, ktorá teda bola odpísaná v rozpore so zásadami 

hospodárenia s majetkom hlavného mesta. O odpis tejto 

pohľadávky bol v plnej výške vykonaný na základe listu zo 

sekcie správy neh nehnuteľností, kde ako príloha bol list 

s vyjadrením spoločnosti džéenttí rilj rilej stejt (J&T 

REAL ESTATE), v ktorom teda uviedli, že neevidujú záväzok 

voči hlavnému me mestu a v prípade, ak by aj pohľadávka 

existovala, tak by si uplatnili námietku premlčania.  

Nevieme úplne potvrdiť, alebo vyvrátiť opodstatnenie 

tejto pohľadávky v účtovníctve, ale predpokladáme, že by 

pohľadávka mohla súvisieť s odpredajom cenných papierov 

spoločnosti obchodného spoločenského centra, kde hlavné 

mesto bol jedným z akcionárom tejto spoločnosti a hlavné 

mesto teda uzavrelo  zmluvu 6. 4. 2011 so spoločnosťou 

džéenttí global (J&T Global) o odplatnom prevode cenných 

papierov a predmetom tejto zmluvy bolo predaj 

stoosemnásťtisícpäťstodeväťdesiatšesť kusov akcií 

obchodného spoločenského centra v hodnote teda tisíc korún 
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za kus. Celková transakcia bola v hodnote stoosemnásť 

miliónov päťstodeväťdesiatšesť korún, čo je v prepočte teda 

tri milióny deväťstotridsaťšesťtisícšesťstošesťdesiatšesť 

Eur.  

Tento teda prevod bola aj zrealizovaný, o čom svedčí 

aj výpis z Centrálneho depozitára cenných papierov, kde je 

ako posledný deň kedy bolo o hlavné mesto vlastníkom 

deň 7. 8. 2001. 

Našou snahou bolo aj dohľadať platby v súvislosti 

teda s predmetnou transakciou, ale nakoľko nedisponujeme 

takýmito historickými účtovnými záznamami, tak nevieme 

potvrdiť, či došlo k celkovému, celkovému splateniu tejto 

pohľadávky, alebo či tá pohľadávka je oprávnená, alebo 

vznikla nejakými chybnými účtovnými postupmi. Preto sme 

teda žiadali aj eee banku, kde, kde, v ktorej v tom čase 

hlavné mesto malo zriadené účty, o potvrdenie pripísaných 

platieb súvisiacich s danou transakciou. Na to nám teda 

banka odpovedala, že takýmito záznamam zá záznamami 

nedisponujú z tých období 2001 až 2004. 

Aktuálne sa teda tou pohľadávkou  príčinou, prí 

príčinami vzniku a priebehu venuje aj oddelenie interného 

auditu a preverujú všetky skutočnosti, takže výstupy 

vlastne bude, budú predložené potom na septembrové 

zastupiteľstvo. 
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Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem ve veľmi pekne. 

A otváram diskusiu. Či? Kde sa nachádzame? Trošku 

som.  

Otváram diskusiu, hej? Dobre. 

Pán poslanec Tešovič. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

No, je to pekné čítanie. Hlavne keď (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) keď si, keď si uvedomíme, že sme tu 

boli niekedy koncom roka 2018 a odtiaľto odchádzal jeden 

pán, ktorý hovoril niečo o prestretom stole a v podstate po 

roku a pol stále vypadávajú nejaký kostlivci zo skrine.  

Niektoré pohľadávky, ktoré sa odpisujú, tak sú to 

rôzne pohľadávky, kde je buď daná nejaká nevymožiteľnosť, 

alebo dlhodobá nevymáhateľnosť. Sú na to stanovené presné 

postupy. Je to naozaj že je na mieste, ale odpísať 

pohľadávku, ktorá je vo výške vyše milióna Eur s tým, že my 

vlastne ani nevieme jej, jej právny dôvod a a výšku 
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a podklady a v podstate sa nezachovalo absolútne nič, tak 

to je, povedal by som, že úplne, úplne neprípustné. 

O tejto téme sme sa bavili už aj na mestskej rade. 

Tam bola taká nejaká dilema o tom, že teda s tým sa už nedá 

nič spraviť, lebo pohľadávka je, je ak teda existuje, tak 

je nev nevymáhateľná, je premlčaná, a že vlastne odpísaním 

už neexistuje.  

Ja si dovolím nie úplne súhlasiť s tým, že pokiaľ aj 

je pohľadávka v účtovníctve odpísaná, ona sama o sebe 

nezaniká. Zaniká len teda nejaká, nejaká možnosť uplatňovať 

si ten nárok na súde.  

Vždy je ale však možné nájsť nejaké iné cesty, 

napríklad, napríklad, keď už nie je mozné vymáhať, ale je 

možné jednostranne započítať pohľadávku, je možné prípadne 

odplatne ju postúpiť. Je, je možné sa s tým trošku ešte, 

ešte vyhrať. Ale hlavne, hlavne pátrať po tých právnych 

dôvodoch.  

Ja by som preto chcel, keď už je premlčaná, už aj tak 

nemáme čo stratiť, myslím si, že ten čas už teraz nehrá 

proti nás. Takže keď to počkalo doteraz, tak už to naozaj 

ešte nejakých pár mesiacov vie počkať.  

Ja by som si teda dovolil aj s kolegyňou Poláčikovou 

dať pozmeňujúci návrh k tomuto bodu návrhu uznesenia, kde 
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sa za písm, doterajší text doplní nové písmeno bé (B), 

ktoré bude znieť: 

bé (B) žiada riaditeľa magistrátu hlavného mesta Bratislavy 

o predloženie právnej analýzy k existencii možností 

vymáhania, možností jednostranného započítania a možností 

odplatného postúpenia peňažnej pohľadávky hlavného mesta 

voči spoločnosti džéenttí real estejt a es 

(J&T REAL ESTATE a. s.) vo výške jeden milión 

päťdesiatjednatisícdeväťstošesťdesiattri Eur a deväť centov 

s príslušenstvom v termíne do 30. 9. 2020. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ja som len krátko chcel zareagovať. 

Chcem aj požiadať, že keď v tom materiáli sa to 

uvádza v dôvodovej správe, eee. 

Ďakujem za ten pozmeňujúci návrh.  
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(poznámka: počuť mužský hlas „Ďakujem pekne.“) 

Že keď, že keď magistrát bude predkladať tie výsledky 

interného auditu primátorovi do 31. 7. 2020, že či by sa to 

potom mohlo aj povedzme ako informačný materiál na 

septembrové zastupiteľstvo predložiť aj poslancom, aby sme 

vedeli výsledky toho auditu.  

Ono je to, je to v tom materiáli na tej prvej strane 

na konci takého obrovského odseku.  

To len v nadväznosti na to, že vylepšujeme nejakým 

spôsobom ten materiál a pán Tešovič to dával tiež to 

vylepšenie v podobe návrhu doplnenia uznesenia. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja sa chcem spýtať. Predpokladám, že to obchodné 

spoločenské centrum, to bolo vlastne pékáó (PKO) inak 

nazvané v akcie.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 194 

Mne. Ja by som chcela upozorniť, že my tu máme ešte 

stále kauzu eee predaja pozemku na tomto území, ktoré z do 

súčasného dňa neboli v podstate vyplatené v hotovosti. Tam 

bola tiež nejaká pohľadávka. Tiež s ňou bolo nejakým 

spôsobom narábané na zmenela, zmenilo sa to v, myslím, 

dvetisícšestnástom, kedy sa schvaľoval predaj pékáó (PKO) 

za eee jedno, alebo dve eurá, už si nepamätám.  

Čiže, toto máme úplne aktuálnu situáciu.  

Podľa mňa to nejakým spôsobom súvisí. Ak teda budete 

spolupracovať eee, viem že teda táto situácia je eee v na 

polícii, alebo teda že sa s tým zapodievajú orgány 

v trestnom konaní, tak vás chcem poprosiť, že je, máme tu 

ešte aj daňový úrad, ktorý by mal eee možno možnosť, teda 

nie my ako magistrát, ale eee teda tieto vyšetrovacie 

orgány zapojiť do toho vyšetrovania, pretože všetky takéto 

záležitosti by mali ísť aj cez daňový úrad danej firmy. 

Takže, skúste ich aj teda inšpirovať touto vecou. 

A čo sa týka predaja pékáó (PKO) a celej tej zmluvy, 

ja vás chcem poprosiť aj, aby sme sa možno nie v tomto 

bode, ale niekedy zamysleli aj nad tým, či by sme 

nepreskúmali aj zákonnosť tohto postupu.  

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 195 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Cmorej. 

Mgr. Ing. Peter   C m o r e j ,  poslanec MsZ: 

Ja chcem zareagovať na ten návrh na zmenu uznesenia, 

ktorý tu zaznel. 

Ale keďže až pri jeho predkladaní, ja keď som si ho 

vypočul, tak ma napadlo, že eee, že by teda bolo vhodné 

zareagovať, tak už som sa nestihol prihlásiť ku (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) k predrečníkovi. 

Ja úplne súhlasím so všetkým, čo bolo povedané. Tiež 

sa mi to nejako nepozdáva, že takto odpisujeme pohľadávku, 

že na konci dňa teda ani nevieme či vznikla, či nevznikla, 

či ako, ale nemám pocit, že to predložené uznesenie má 

nejaký zmysel. Lebo tak čo, čo nám takáto právna ná, právna 

analýza povie. No tak povie nám, že je to premlčané a že 

uplatniť na súde (poznámka: nezrozumiteľné slová). To 

v podstate nemôžme, lebo, lebo keď dajú námietku 

premlčania, tak, tak budú s tým úspešní. Povedia nám, že 

započítať to môžme len vtedy, pokiaľ by sme mali voči ním 

nejakú pohľadávku a ešte aj z toho by mohol byť súdny spor. 

A že áno, predať to môžme, pokiaľ nájdeme kupca.  
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Tak načo chce chceme robiť takúto právnu analýzu, keď 

vopred vieme čo nám, čo nám napíšu (gong), len  zbytočne 

vyhodené peniaze.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Lenč. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja teda chcem pripomenúť tú moju otázku, ktorú som 

dal pri tom predchádzajúcom bode.  

A chcem ešte reagovať na pána Tešoviča. 

Ja v podstate chápem a podporujem to, čo navrhli 

s kolegyňou, len chýba mi tam nejaké béčko k tomu, že ak my 

teraz tú pohľadávku odpíšeme, tak potom asi nejaké analýzy 

a neviem čo, úvahy o odpredaji tej pohľadávky sú asi 

bezpredmetné. 

Tak neviem či by nebolo dobré teda túto pohľadávku 

vyňať z toho eee a odpísať iba tie ostatné. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Eee. Pani starostka Čahojová, ale teraz s faktickou 

pán poslanec Tešovič. 

Alebo teraz, prepáčte, mám tu chaos. Takže ja, ale 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ja podľa rokovacieho poriadku mám, mám právo na 

odpoveď, len, len nejde sa mi už prihlásiť s fakticku, tak 

som využil tento, tento procedurálny návrh, alebo čo to tu 

máme. 

Ja som chcel len povedať, že týmto uznesením, že 

zoberieme na vedomie to, že tie pohľadávky boli odpísané 

v roku 2018, tak my ich teraz nejakým spôsobom akože 

neodpisujeme. To či ju odtiaľ znovu vyjmeme nemá, nemá 

fakticky žiadny dopad na to, že, že sa to už udialo v tom 

dvetisícosemnástom.  

Mne len ide o to, že momentálne nemáme žiadnu 

informáciu o tom, či tá spoločnosť, akého mala právneho 

nástupcu, aký tam boli ve, jej veritelia, jej dlžníci. Či 

tam nie je možnosť, napríklad, aj nejakého zápočtu pre 

niekoho, pre nejaký iný subjekt, ktorý by bol ochotný tú 

pohľadávku eee prevziať, že by sme vedeli možno postúpiť.  
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Je tam, je tam ešte množstvo právnych vzťahov, ktoré 

by sme mohli preveriť a myslím si, že by sme to mali 

spraviť.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

A teraz má pani starostka stopku, takže čo teraz?  

Ja, ja vám dám váž slovo veľmi rád, ale neporuším tým 

rokovák?  

Tak nech sa páči, máte slovo. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som mala takú otázku k tomu návrhu uznesenia. 

Možno to berte ako procedurálnu otázku.  

My tam máme v návrhu uznesenia, že berieme na 

vedomie. My schvaľujeme, alebo neschvaľujeme tento, ten 

návrh na odpis týchto pohľadávok? A ak to beriem len na 

vedomie, tak potom o čom sa tu prieme?  

Čiže, schvaľujeme, alebo neschvaľujeme?  

Tak potom.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Tak môžme rovno ísť 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ja si myslím, že asi  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže pán Dobiáš,  

nech sa páči, alebo Matúš Lupták. Odpovedzte aj na 

všetky otázky a zároveň aj na túto. Môžme začať touto. 

Máte slovo. 

Ing. Alexander   D o b i á š ,    riaditeľ sekcie financií: 

Takto. Teraz neschvaľujeme odpis pohľadávok, ale my 

predkladáme na ve a dávame na vedomie to, čo bolo odpísané 

v roku 2018. A to je na základe toho vézeten (VZN) číslo 18 

z roku 2011. 

To znamená, vlastne nejakým spôsobom plníme povinnosť 

dodatočne dávame teda na vedomie toto.  

To znamená, že oni sú už odpísané tie pohľadávky. To 

je možno aj odpoveď na, na tú vašu otázku, že oni sú 
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odpísané a čo sa s tým bude diať? To bolo v rámci, v rámci 

tej predkladacej správy.  

My ešte riešime s interným auditom a vnútornou 

kontrolou v rámci, v rámci magistrátu to preverujeme a keď 

budú výstupy, tak budeme informovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Pán poslanec Tešovič, 

faktická. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Len chcem povedať, že aby to nebol z toho taký mylný 

dojem. To, že je o, to že je oficiálne pohľadávka odpísaná 

len znamená, to je úč, účtovná kategória. To len znamená, 

že už o nej neúčtujeme na príslušnom účte. To nemá spoločné 

nič s tým, či ona právne existuje alebo neexistuje. To je 

zasa právna kategória. O tom by vedel pán Kočner s pánom 

Ruskom  hovoriť, že či zmenky, keď sú v účtovníctve, alebo 

nie sú, či existujú alebo neexistujú.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka Aufrichtová. 
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Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

A v tejto veci by som znova sa uviedla, že máme 

podaný teda riadny podnet na prešet prešetrenie toho, akým 

spôsobom boli pohľadávky v roku 2018 evidované a akým 

spôsobom po podľa názoru mali byť zo strany mesta 

kontrolované, alebo teda správne identifikované. 

V zmysle zákona o štatutárnom audite je audítorská 

spoločnosť povinná počas celého výkonu štatutárneho auditu 

zachovávať profesionálny skepticizmus, postupovať ostražito 

a kriticky, posudzovať dôraz, dôkazy zistené pri výkone šta 

štatutárneho auditu.  

Na základe zistení enkáú (NKÚ) možno konštatovať, že 

audítorská spoločnosť túto svoju spoločnosť zanebala a to 

opakovane dlhodobo počas rokov 2016 až 2018.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

A ja som chcel tiež povedať to, čo teraz ma pani 

starostka predbehla. 
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Ale teda okrem toho sa chcem spýtať. Potom tie 

výsledky interného auditu, to čo som v diskusii hovoril, 

viete predložiť aj poslancom? Pánovi primátorovi to budete 

dávať 31. 7. 2020, tak aspoň ako informačný materiál 

v septembri.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Myslím, že určite áno. 

Dobre.  

Ďakujem veľmi pekne 

Poďme asi ďalej. To znamená, že odovzdávam slovo 

návrhovej komisii.  

Milan,  

máš slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Čiže, najprv budeme hlasovať o doplňujúcom návrhu, 

ktorý bol predložený zo strany poslancov pána Tešoviča 

a pani Poláčikovej. 
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Je to doplnenie nového písmena bé (B) do návrhu 

uznesenia v znení:  

Teda mestské žiada riaditeľa magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy o predloženie právnej analýzy k existencii 

možnosti vymáhania, možnosti jednostranného zápočtu 

a možnosti odplatného postúpenia peňažnej pohľadávky 

hlavného mesta SR Bratislavy voči spoločnosti J & T REAL 

ESTATE, akciová spoločnosť vo výške jeden milión 

päťdesiatjednatisícdeväťstošesťdesiattri Eur aj deväť 

eurocentov s príslušenstvom, v termíne do 30. 9. 2020. 

Môžte dať o tomto doplňujúcom návrhu hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa dva a 

nehlasovalo tri. 

Prítomných štyridsaťštyri. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 7-Informácia o odpísaných pohľadávkach hlavného 
mesta SR Bratislavy za rok 2018 

 
- návrh p. Tešoviča a p. Poláčikovej – doplnenie uznesenia  

 

 Prítomní: 44 Áno 39 Nie: 0 Zdržal sa: 2 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová NEHALASOVAL 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler NEHLASOVAL 
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ZDRŽAL SA P. Cmorej  ZDRŽAL SA 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský NEHLASOVAL 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

A teraz budeme ešte hlasovať o časti A toho návrhu 

uznesenia, kde berieme na vedomie informáciu o odpísaných 

pohľadávkach hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 206 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za štyridsať, proti jedna, zdržalo sa dva a 

nehlasovalo jedna. 

Prítomných štyridsaťštyri. 

Poďme na bod číslo osem. 

Ďakujem veľmi pekne za s tam sekcie financií. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č. 7-Informácia o odpísaných pohľadávkach hlavného 

mesta SR Bratislavy za rok 2018 
hlasovanie o časti A uznesenia 

 

 Prítomní: 44 Áno 40 Nie: 1 Zdržal sa: 2 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 
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P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 
 
 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  NIE 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler NEHLASOVAL 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ZDRŽAL SA P. Cmorej  ZDRŽAL SA 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 
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koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o odpísaných pohľadávkach hlavného mesta SR 

Bratislavy za rok 2018 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

informáciu o odpísaných pohľadávkach hlavného mesta SR 

Bratislavy za rok 2018. 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

o predloženie právnej analýzy k existencii možnosti 

vymáhania, možnosti jednostranného zápočtu a možnosti 

odplatného postúpenia peňažnej pohľadávky hlavného mesta SR 

Bratislavy voči spoločnosti J & T REAL ESTATE, a.s., v sume 

1 051 963,09 Eur s príslušenstvom. 

T: 30. 09. 2020 

koniec poznámky) 
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BOD 8 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 
O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI 
A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI 
NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod číslo osem, Návrh všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Za sekciu životného prostredia pán Belica, nech sa 

páči.  

Mgr. Michal   B e l i c a ,  riaditeľ sekcie životného 

prostredia: 

Dobrý deň. 

Predkladáme návrh nového všeobecne záväzného 

nariadenia, ktoré je úplne, úplným znením všeobecne 

záväzného nariadenia číslo 4/2016, 13/2016, 3/2018, 4/2019 

a bodov, ktoré obsahujú zmeny vyplývajúce z novely zákona 

o odpadoch zo dňa 1. 1. 2020. 
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A tiež zmenu systému triedeného zberu, odpadu 

z obalov a neobalových výrobkov papier, plastov, zbieraného 

spolu s kovmi a kompozitnými obalmi v individuálnej bytovej 

výstavbe zavedením vrecového systému zberu. Rozšírenie 

triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu z údržby 

zelene poskytovaním zberných nádob aj vlastníkom pozemkov 

so zeleňou v komplexnej bytovej výstavbe v prípade, že sa 

tento pozemok nachádza v lokalite, s ktorou prechádza 

zvozová technika oprávnenej osoby zvážajúca tento druh 

odpadu. 

V nariadení sa jasne ustanovuje odpadová politika 

hlavného mesta v súlade s hierarchiou o odpadového 

hospodárstva a to s dôrazom na predchádzanie vzniku odpadov 

a na prednostné energetické zhodnocovanie odpadov 

a termické zneškodňovanie odpadov pred ich ukladaním na 

skládku. 

Navrhované znenie všeobecne záväzného nariadenia nemá 

vplyv na rozpočet mesta ani na miestny poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

A podľa pravidiel na prijímanie a schvaľovanie 

vyhlásenia všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

bol návrh nového nariadenia podstúpený na mestské časti 

Bratislavy na účely jeho pripomienkovania a tiež zverejnený 

na pripomienkovanie občanov.  
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Pripomienky mestských častí boli vyhodnotené 

a spracované. Výstup je súčasťou materiálu. 

Občania v stanovenom termíne nepodali žiadne 

pripomienky.  

Materiál bol taktiež prerokovaný v rámci komisie 

územného, strategického plánovania, životného prostredia 

a výstavby 13. 5. spolu s vyhodnotením pripomienok 

mestských častí, kde komisia uznesením odporúčala mestskému 

zastupi zastupiteľstvu schváliť toto nariadenie.  

V mestskej rade sme materiál predkladali 11. 6. 

Mestská rada takisto odporúčala schváliť všeobecne záväzné 

nariadenie. 

A opakovanie v komisii sme predkladali nariadenie 

spolu s vyhodnotením pripomienok občanov, kde uznesením 

bolo tiež odporúčané mestskému zastupiteľstvu v tomto znení 

všeobecne záväzné nariadenie  schváliť. 

Mám tu so sebou aj kolegyne pani Krajčiovú a pani 

Bednárikovú, ktoré spracovávali tento materiál a pani 

Bednáriková ma ešte v krátkosti podá informáciu k zmene 

systému zberu na vrecový, teda na triedený odpad. 
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Mgr. Katarína   B e d ń á r i k o v á ,  oddelenie životného 

prostredia: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som iba v stručnosti informovala k tomu 

prechodu triedeného zberu zo zberných hniezd na ten systém 

od domu k domu v individuálnej bytovej výstavbe. 

Takže v súčasnosti ten zber prebieha prostredníctvom 

zberných hniezd a tie sú často znečistené a teda sú 

znečistené verejné priestranstvá a takisto aj tá surovina, 

ktorá sa v nich nachádza.  To je jeden z dôvodov prečo 

prichádzame vlastne s návrhom tejto zmeny.  

Ak sa bude ten odpad zbierať od domu k domu, tak sa 

tam stratí anonymita a očakávame, že sa zvýši miera 

triedenia. Takisto očakávame, že tá surovina bude čistejšia 

a takisto aj pre obyvateľov to bude komfortnejšie, lebo 

nebudú musieť niekam dochádzať.  

V stručnosti. Ten systém, ktorý navrhujeme je 

vrecový. S vrecami sa ľahšie manipuluje, sú ľahšie 

skladovateľné a sú recyklovateľné.  

Frekvenciu, ktorú navrhujeme jedenkrát mesačne 

a počítame s dvoma stodvadsaťlitrovými vreciami modrými na 

papier a dvoma stodvadsaťlitrovými žltými na plasty 

zbierané spolu s dékáem a kovmi.  
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Inšpirovali sme sa skúsenosťami s iných samospráv, 

kde je to obdobne zavedené. Príkladom môžu byť Košice, 

alebo iné mestá u nás na Slovensku.  

Počítame s tým, že odpad sa bude v týchto vreciach 

odovzdávať čistý a stlačený a týmto spôsobom, že bude 

zberaný jedenkrát mesačne, zabezpečíme vlastne, že to auto 

bude prechádzať mestom iba jedenkrát a teda nebudú tam 

nejaké časté prejazdy. A takisto tie vrecia budú sa 

nachádzať na uliciach iba jedenkrát do mesta, do mesiaca. 

To znamená, že to nebude nejakým spôsobom to mesto, nebude 

to tam, že. 

Tento návrh sme pripravili teda spoločne s našimi 

partnermi, čo je teda spoločnosť OLO a spoločnosť Naturpak 

(NATUR-PACK), kde spoločnosť OLO teda musí mať technické 

zabezpečenie a takisto aj personálne zabezpečenie 

a spoločnosť Naturpak (NATUR-PACK) je organizácia 

zodpovednosti výrobcov, ktorá vlastne tento zber financuje. 

Takto ako to máme pripravené sme vlastne s týmito 

našimi partnermi pripravení túto zmenu zaviesť, ak teda 

bude odsúhlasená v zastupiteľstve v podstate hneď. A budeme 

postupne zavádzať túto zmenu na jednotlivých mestských 

častiach. A pripravené to máme na prvých siedmich.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Mgr. Katarína   B e d ń á r i k o v á ,  oddelenie životného 

prostredia: 

Určite, ešte by som iba chcela povedať, že to chceme 

podporiť intenzívnou informačnou kampaňou. 

A takisto budeme vyhodnocovať to, že akým spôsobom 

vlastne tento zber je efektívny  a teda vyhovujúci. 

To znamená, nastavíme kritériá a po prvej etape 

budeme vyhodnocovať to, že eee či je to nastavené správne. 

Takže je to taká prvá etapa.  

Odo mňa všetko.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán starosta Hrčka,  

máte slovo. 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Netýka sa to úplne presne priamo tohto, ale týka sa 

to odpadov ako takých. 

Ja by som sa chcel spýtať. My dlhodobejšie riešime 

a toto je jeden druh problému, ale ďaleko viac, ktoré 

trápi, podľa mňa Petržalku, ale aj viacero iných mestských 

častí, je uzatvorenie kontajnerových stojísk. Lebo jedna 

vec je čistota odpadu, druhá vec je aj čistota 

v stojiskách, respektíve neporiadok, ktorý sa zo stojísk 

prenáša do okolitého prostredia, ktoré potom znášajú 

mestské časti na odstraňovanie.  

My sme už pred nejakými šiestimi, deviatimi mesiacmi 

žiadali, aby pozemky pod kontajnerovými stojiskami boli 

prenajaté, alebo akýmkoľvek spôsobom dané mestskej časti, 

aby sme mohli urýchliť uzatváranie, legálne uzatváranie 

týchto kontajnerových stojísk, lebo teraz viacero samospráv 

si ich síce uzatvorilo, ale oficiálne nemajú vzťah 

k pozemku, a preto to robia ako tak všelijako 

s prižmúrenými očami.  

Chcem sa vás spýtať, že či naozaj nie je možné aj 

nejakým spôsobom rozlišovať a a dávať finančne rozlišovať 

náklady na odstraňovanie odpadov tých, ktorí majú uzavreté 
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stojiská a ktoré nemajú. Motivovalo by to tých ľudí si 

uzavrieť stojiská. 

Ja viem, že asi priamo v zákone o odpadoch je 

napísané, že náklady na odpady sa majú, alebo teda poplatky 

za odpad sa majú rovnať nákladom spojených s ich 

odstraňovaním, ale to odstraňovanie priamo naozaj súvisí aj 

s tým, či tie kontajnerové stojiská sú uzatvorené, alebo 

nie sú uzatvorené. A to znamená, či sa ten odpad šíri do 

okolia, alebo sa nešíri. Ale tie náklady už nikto nevidí 

a znášajú ich mestské časti.  

Čiže, moja otázka znie: 

Či tu nie je naozaj tiež priestor motivovať 

jednotlivých obyvateľov, podnikateľov a podobne, aby 

odpady, či už separované alebo zmesové komunálne mali 

uzatvorené a tým sa výrazne zvýšila čistota, poriadok a aj 

znížili náklady ostatných na na verejné, verejné čistotu. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Eee. Teraz je tu nejaká procesná? Pani poslankyňa 

Debnárová? To je. 
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Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja som sa snažila prihlásiť, len mi absolútne 

nefungoval tento celý systém, čo tu je na stole, tak som 

vyskúšala aspoň jedno, jediné tlačítko, ktoré mi išlo. 

Rada by som sa prihlásila vlastne dos do diskusie 

s návrhom zmeny uznesenia. A chcela by som vlastne v mene 

mňa a skupiny poslancov, konkrétne pána Polakoviča 

a Rastislava Tešoviča a Martina Vlačikyho požiadať o zmenu 

a doplnenie predloženého uznesenia v návrhu prerokovaného 

všeobecne záväzného nariadenia. 

Vzhľadom na vývoj diskusie občanov v súvislosti so 

zavádzaním vrecového zberu pre rodinné domy chceme požiadať 

o doplnenie formulácie týkajúcej sa počtu zvozov 

v jednotlivých lokalitách. Konkrétne je našim cieľom zmeniť 

formuláciu navrhovaného počtu intervalov odvozu z jedenkrát 

za mesiac na jeden alebo viackrát za mesiac. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

O o k musím vás zastaviť.  

Nemôžete, keď chcete predložiť zmenu uznesenia, musí 

to byť v riadnej poznámke a vy ste teraz (gong) a aj vy ste 
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teraz v v v procedurálnej. To znamená, že v normálnom ste 

v poradí, len ne neni tu vidno. Je niekde v poradí?  

Takže ste v poradí, pani poslankyňa a keď príde na 

vás normálne rad v normálnom, tak to, tak to môžte pred 

predložiť do. Dobre? Aby sme boli v pohode.  

Upozornili ma na to z organizačného.  

Takže, ďakujem pekne. Asi to potom bude stačiť 

pokračovať tam kde, kde to bolo. 

Poďme s faktickou. Pán poslanec Kríž.  

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja v rámci rokovacieho poriadku reagujem na 

predrečníka, teda na pána starostu poslanca Hrčku. 

Stotožňujem sa s tým, čo povedal a podporujem ho 

v tejto veci, lebo naozaj ten problém uzamykateľnosti 

kontajnerových stojísk je naozaj veľmi vypuklý, najmä 

v mestskej časti Petržalka, ktorá tým, že má veľkú rozlohu, 

tak má aj viac kontajnerových stojísk. K tomu sa 

stopercentne pridávam.  

A chcem ešte upozorniť na jednu vec, ktorú som sa 

snažil presadiť v minulom volebnom období. A napriek tomu, 
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že som bol členom orgánu v v rámci spoločnosti OLO, tak sa 

mi to nepodarilo. Množstvo ľudí sa na mňa obrátilo v rámci 

Petržalky, že kontajnero kontajnery jednotlivé tie nádoby 

boli voľakedy ošetrené takou, takou, takým šlapátkom, aby 

sa to ľahšie otváralo. To sa zrušilo, lebo je to, sú teraz 

lacnejšie. Ale práve na základe tohto množstvo ľudí nevie 

to otvoriť a hodí ten odpad vedľa. 

Čiže, chcem poprosiť aj pani poslankyňu Debnárovú, či 

by toto vedela doplniť do návrhu toho uznesenia, ktoré chce 

pre (gong) predložiť. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

No nemôžem reagovať na pána Kríža, tak nebudem 

porušovať pravidlá, lebo riešili sme aj to na dozornej 

rade. 

Ale k tomu, čo hovoril pán poslanec Hrčka.  

Aj na podnet pána poslanca Karmana sme  eee možno pol 

roka dozadu riešili to uzamykanie kontajnerových stojísk na 

dozornej rade. Ja som to aj minule navrhoval pánovi 

predsedovi komisie územného plánovania, životného 

prostredia, pánovi Vlačikymi, aby to zaradil na rokovanie 
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komisie, len oni mali dosť bohatý program, takže tam 

nestihli.  

Malo sa to aj tam prerokovať, lebo treba to robiť 

v nejakej súčinnosti s mestom. Je tam v podstate, sú tam 

tri systémy toho uzamykania. Od od klasického manuálneho až 

po taký elektronický systém. A eee treb, bola tam aj úvaha, 

ktorú sme rozobrali na strane dozornej rady OL, OLO, že či 

by sa neprešlo potom jednotne na nejaký systém, ktorý by 

uľahčil tie veci aj OLu (OLO), ale bolo by treba asi potom 

nejako motivovať tých ľudí, aby prešli na ten systém. 

(gong) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Káčer.  

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Pán Hrčka otvoril tému, ktorú si myslím, že trápi, 

alebo ktorá trápi všetky mestské časti. 

Spomínal však motiváciu. A tá motivácia môže byť 

pozitívna, ako napríklad v mestskej časti Dúbravka sa 
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dávajú dotácie. Že kto si proste postaví, dostane na to 

peniaze od mestskej časti, alebo negatívna, ako bolo 

spomínané, že sa na to pripravuje možno Karlova Ves. A teda 

že keď sa to nariadi a ľudia to nebudú plniť, tak začnú 

dostávať pokuty. 

Ja si však myslím, že najväčší problém nie je to, že 

či tí ľudia chcú, alebo nechcú budovať kontajnerové 

stojiská, ale je to náročnosť procesu. Je to o tom, že 

musia absolvovať debatu s mestskou časťou, s vlastníkom 

pozemku, s Olom (OLO) , neviem s kým. Sto vyjadrovačiek 

a potom nakoniec dostanú odpoveď, že idú tadiaľ siete, 

nájdite si iný priestor. 

Toto si myslím, že je veľká výzva mesta, aby to mesto 

začalo robiť za tých ľudí, ak to chceme dosiahnuť. Pomôžme 

im s tým. Povedzme my, kde si tie kontajnerové stojiská 

majú postaviť. Dokonca si myslím, že by sme ich mohli 

postaviť my a im ich prenajať. Čím by sme na tom 

z dlhodobého hľadiska mohli ešte niečo zarobiť. (gong) 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa Debnárová. 
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Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Takže ešte raz začnem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To je faktická. Ste vo faktickej.  

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Aha. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Musíte byť v normálnej. 

Je tam niekde v poradí? V normálnej?  

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Lebo mne to  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Je tam. Len, len sa tam nevidíte.  
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Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

proste (poznámka: nezrozumiteľné slovo) prihlásená. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ste tam, len sa tam nevidíte.  

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Dobre. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre? 

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Dobre. Naozaj to nefungovalo. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hovoria, že ste tam. Dobre. A zrušte aj tú, aj prosím 

vás tú, tú ďalšiu. 

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Dobre. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len tak na začiatku vtipne. Keď sa ja s pánom 

Krížom na niečom zhodneme, tak to už asi bude naozaj že 

absolútna pravda. 

Čiže, v tej Petržalke je to naozaj veľký problém. My 

naozaj tie kontajnerové stojiská máme v Petržalke 

vybudované, nemáme ich uzavreté. 

A tak, jak spomenul pán vicestarosta Káčer, tak je 

problém presne s tým, že tá administratíva je veľká aj pri 

obyčajnom oplocovaní, nieto pri budovaní nových. Preto my 

ako mestská časť sa snažíme, aby to nemuselo ísť na mesto. 

Myslíme si, že predsa len rýchlejšie vybavíme nejač našich 

žiadateľov v Petržalke ohľadom tohto, pokiaľ tie pozemky 

máme prenajaté a vieme ich ďalej podnajímať, alebo 

akokoľvek sprocesovať. Tak to u urobíme rýchlejšie, ako keď 

to má ísť na mesto. 
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A ale naozaj, okrem pozitívnej motivácie dotáciou, by 

mal byť aj proste nejaká negatívna, ktorá by proste tým 

ľuďom aj iným spôsobom motivovala začať sa správať 

efektívne a začať, začať dbať na čistotu. Lebo ich to potom 

naozaj niekedy netrápi, že čo sa deje okolo toho stojiska. 

Oni tam odnesú odpad a že potom sa to rozfúka (gong) do 

okolia, už nie je ich problém. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja vás chcem iba poprosiť, že postupne sa dostávame 

celkom ďalej od toho bodu, ktorý diskutujeme. Ja viem, že 

odpady sú veľká téma, ale máme pred sebou, samozrejme, 

sedemdesiat bodov a je skoro dvanásť hodín. 

Poďme diskutovať k tomu bodu, o ktorom je táto a ak 

sú odpady veľká téma, ja veľmi rád zorganizujem stretnutie 

na úrovni našej sekcie životného prostredia, starostov. 

Vnímame to, o čom hovoríte. Samozrejme, máte pravdu. 

A poďme sa do toho pustiť. Veľmi rád. Len skúsme dneska ísť 

úplne k tomu, že, že čím viac k tomu, k tomu bodu, k tomu 

programu. 

Takže, nech sa páči,  

pán Tešovič. 
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Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja som sa k tomuto bodu chcel za, do tohto bodu chcel 

zapojiť, pretože v našej mestskej časti v Devínskej Novej 

Vsi sa to stalo predmetom naozaj veľmi širokej diskusie. 

Možnože nebolo úplne, úplne šťastné komunikovať 

podrobné pravidlá skôr než, než, než boli odkomunikované 

možnože s poslancami, pretože naozaj my ako poslanci, ako 

určitý emisári v tých mestských častiach, potrebujeme 

vedieť zodpovedať všetky otázky dopodrobna obyvateľom, 

ktorí sa naozaj intenzívne pýtajú. A myslím si, že sa to 

teraz do do istej miery aj, aj podarilo. Len, len v tých 

začiatkoch, naozaj, my sme tiež nemali dostatok informácií. 

Základným problémom každej zmeny je  zvyk. To zvykové 

právo. Zvyk je železná košeľa. Keď sa niečo robilo pätnásť, 

dvadsať rokov nejakým spôsobom, teraz sa to má robiť inak, 

tak samozrejme, každý, každý je podozrievavý. Ľudia majú 

tendenciu proste povedať, že to bude horšie a vždy to bude, 

vždy to bude proste inak, ako to bolo doteraz. 

Ja sa snažím, ja sa snažím aj obyvateľom vysvetliť, 

že, že zmena prinesie mnoho prínosov. Pretože nie každý, 

kto býva v rodinnom dome, nie každá domácnosť má zberné 

hniezdo za rohom na ulici.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 227 

Ja to šťastie mám, v niektorých, v nie niektorých 

uliciach to šťastie nemajú. Čiže, v lepšom prípade 

odnesiete niekde, v horšom prípade si ho odveziete a potom 

sa veľakrát aj vrátite naspäť, lebo ten kontajner na 

separovaný odpad je veľakrát plný už v deň kedy, kedy bol 

vynesený, (poznámka: nezrozumiteľné slovo) vyvezený.  

Čiže, výhoda číslo jedna nového návrhu je, že každý, 

každý rodinný dom, každá domácnosť v rodinnom dome má 

garantovanú kapacitu, má garantovaný odvoz. To je, to je 

veľká vec inak.  

Výhoda číslo dva, že je to odvoz od dverí. To 

znamená, že nie len ten, čo má ten kontajner za rohom, ale 

naozaj každý, máme ľudí, ktorí majú päťsto metrov, 

kilometer od domu takéto hniezdo. Takže každý takýto občan 

bude, bude mať ten odvoz priamo od dverí. 

Výhoda číslo tri. OLO vie plánovať ten zber lepšie. 

A verím tomu, že to pomôže OLu (OLO) naplánovať si tie 

kapacity tak, aby boli efektívnejší.  

Výhoda číslo štyri. Čo som sa dočítal v materiáli, 

tak až dvadsaťpäť percent triedeného odpadu je 

kontaminovaný iným, iným odpadom, ktorý do tých nádob 

nepatrí. A pokiaľ si to teda ľudia budú triediť priamo 

v domácnostiach, tak je väčšia šanca, že, že sa bude dať 

väčší, väčší podiel triedeného odpadu ďalej zhodnotiť.  
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Na druhej strane vidíme aj určité úskalia. A ja som 

preto aj, aj rád, že s kolegami sme našli určitú zhodu 

a a budeme sa teda snažiť presadiť tento pozmeňovací návrh, 

ktorý pani poslankyňa Debnárová predniesla. A to je 

kapacita a interval odvozu.  

Tá kapacita, s tým sa bude dať pracovať. Momentálne 

je to dve plus dve vrecia. To, uvidíme čo prinesie život. 

Ale čo sa týka intervalu odvozu, ktorý je daný ako 

jedenkrát mesačne, ten je podľa môjho názoru ne 

nepostačujúci a a hlavne, možno aj niekde je postačujúci, 

ale, ale jednoducho nemôžme spraviť vézetenko (VZN) na 

úplne všetky ulice, všetky štvrte, všetky mestské časti, 

pretože každá je špecifická.  

My máme predsa v Devínskej Novej Vsi a v iných 

mestských častiach aj zmiešané územia. Kde na jednej strane 

sú bytovky, na druhej sú rodinné domy. Kde sú aj hniezda, 

aj nie sú hniezda.  

Čiže, chceme dať týmto, týmto pozmeňujúcim návrhom 

možnosť, aby podľa miestnych pomerov v tej danej lokalite, 

v tej danej zbernej lokalite, bolo možné OLu (OLO) odvia, 

rozviazať ruky a v prípade, že to bude potrebné, tu tento 

interval zvýšiť. Aby sa nám naozaj nestávalo, že ľudia, 

ktorí nebudú mať vôľu niekde skla skladovať v garáží, alebo 

v kuchyni mesiac recyklovaný odpad, aby  nám tento odpad 

nehádzali do do komunálneho odpadu a podobne. 
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Takže vítam tento, tento pozmeňujúci návrh a a žiada 

kolegyne a kolegov, aby, aby ho podporili. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ešte ten pozmeňujúci návrh nebol oficiálne 

predostretý.  

Ja iba vás možno všetkých chcem poprosiť, že nemusíme 

si každý zase vysvetľovať tú vec. Všetci tomu rozumieme. 

Hej?  

Prečo ja som tlačil túto vec, aby sa to udialo je 

preto, lebo ľudia to chcú. To bola motivácia. Že to neni 

nejaká jakože bomba. Ľudia to majú zadarmo. Jediný problém, 

ktorý je vo verejnosti, že to je raz do mesiaca. Všetci 

nemajú radi ten neporiadok oookolo zberných miest. Drvivá 

väčšina ľudí chce mať vo svojom rodinnom dome možnosť 

separovať odpad. Dobre?  

Akože, aby to bolo úplne jasné. Že toto je vec, ktorú 

že vyslovene si vyžiadala verejnosť. Problémová je jedine 

táto vec. I raz za mesiac sa im zdá málo. Bude na to 

reagovať tá vec.  
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Ale poďme trošku zdynamizovať túto celú diskusiu, 

poprosím. 

Pani poslankyňa Augustinič s faktic s faktickou. 

Ing. Katarína   A u g u s t i n i č , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Je to presne tá vec, ktorú sme aj my riešili v OLe 

(OLO) aj na dozornej rade niekoľkokrát a bolo nám to jasne 

vysvetlené, prečo je to raz za mesiac. A bolo nám jasne 

vysvetlené, že je to pilot. A že oni teda ako keby trvajú, 

alebo teda boli by radi, ak by tá raz mesačná periodicita 

bola zachovaná z toho titulu, lebo ina k to nie je, nemajú 

to úplne tak prepočítané, aby to celé vychádzalo.  

Oni tvrdia, že sú to rodinné domy a dostanú 

dostatočne veľké vrecia na to, aby si to niekde v garáži 

zbierali a raz mesačne to vyložili. 

Ja chápem, že, ja rovnako som toto namietala, 

povedala som, že minimálne raz dva týždne, ideálne raz za 

týždeň, ale jednoducho, nechajme ten pilot možno takto, 

lebo OLO s tým nie je okej keď to takto zmeníme.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Ja iba chcem povedať, že tridsaťšesť Eur stojí 

dvestoštyridsaťlitrová nádoba. Kto chce, môže si kúpiť túto 

nádobu, kde má tú vec. A a ja si nemyslím, že normálna 

domácnosť, aj keď v rodinnom dome, dokáže naplniť za dva 

týždne dobre stlačeným papierom alebo plastom túto 

dvestoštyridsaťlitrovú nádobu. Respektíve to, to je tá 

nádoba, do ktorej sa vojdú tie dva sakle. Hej? 

Ale poďme akože ďalej. 

Pani poslankyňa Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

Mám záujem len podporiť slová pána eee primátora. 

Naozaj je to na žiadosť ľudí. Tie hniezda robia problém.  

Ale čo je dôležité možno pre legislatívcov, keď sa 

robí vézeten (VZN), tak je dobré dať tam tú možnosť, podľa 

mňa, a s tým, že teda OLO si presadí jednomesačné ako 

pilotovi a možno teda zistí, že to funguje, alebo nefunguje 

a že neni problém vlastne urobiť, keď sa to prijíma ako 

všeobecne záväzné nariadenie, dať tam tú vôľu toho.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tú možnosť. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 232 

Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

Uhm. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani pe poslankyňa Pätoprstá,  

nech sa páči. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja sa chcem spýtať. Vy ste prijali pripomienku Nového 

Mesta zmena pôvodné pôvodcu komunálneho odpadu ste zmenili 

eee pôvodne to bolo, že pôvodca odpadu. Ako potom budete 

riešiť prípadne eee vyšetrovanie čiernych skládok, ak to 

bude len stavebný odpad? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

To si dáme do otázok a zodpovieme potom naraz. 

Pán poslanec Polakovič. 

Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 
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Ja som mal pôvodne pripravený taký príhovor o tom, 

aká my sme zelená mestská časť a ako pravidelne robíme 

brigády, ale idem šetriť čas a vlastne idem predložiť ten 

pozmeňovák, ktorý sme vraj komunikovali s magistrátom 

a ktorý vlastne odomkne tú možnosť eee ten tú frekvenciu 

meniť.  

Už potom dovysvetlí konkrétne eee pani Monika 

Debnárová nejaké veci. 

Čiže, je to pozmeňovací návrh, ktorý predkladá Monika 

Debnárová, Igor Polakovič, Martin Vlačiky a Rastislav 

Tešovič.  

A je to vlastne návrh na zmenu textu v materiáli, kde 

v paragrafe 12 odstavec 8 v druhej vete sa za bodka na 

konci vety nahrádza, teda tá bodka sa nahrádza čiarkou 

a vkladajú sa slová v prípade použitia zberných vriec na 

plasty a papier, je interval odvozu jeden alebo viackrát za 

mesiac v nadväznosti na potreby v danej mestskej časti 

a v závislosti od skutočnej produkcie jednotlivých zložiek. 

To znamená, že tu máme presne tú možnosť, že, že 

v rámci pilotu, alebo  po tom pilote nebudeme musieť 

zbytočne meniť vézetenko (VZN) a môže, môže sa to 

poupravovať.  

Predkladám návrhovej komisii. 
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Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Krúpa, pán starosta Krúpa. 

Ing. Jozef   K r ú p a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja takisto vítam tento návrh, ale netreba to vidieť 

až tak veľmi ružovo, pretože my máme presne konkrétne 

skúsenosti s nedostatkami, alebo teda s neduhami presne 

týchto zberných miest, ktoré vlastne vytvárajú, by som 

povedal, eee tieto je to v podstate ako keby vzniklo 

normálny ďalší zberný dvor na verejnom priestranstve. Tak 

to niekedy vyzerá keď sú tieto me.  

To znamená, to, že to zrušíme, je to fajn. Akurát 

vidím problém v tom odvoze, ktorý tu je. Raz do mesiaca je 

určite, určite veľmi málo. Ja viem, koľko vyprodukuje malá 

obyčajná domácnosť plastového a papierového odpadu. A to je 

vec, ktorá ľudia nebudú separovať.  

Vám garantujem, že zvyšok budú hádzať do bežného 

komunálneho odpadu, lebo to jedno raz do mesiaca nebudú 

skladovať, nebudú mať priestor na to, aby celý plastový, 
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alebo papierový odpad, ktorý za mesiac zbierali mali niekde 

v rámci domácnosti  

A druhý veľký problém vidím, my sme to aj 

pripomienkovali ako mestská časť. Sáčky nie sú vhodné 

riešenie. Poviem jednoduchý príklad. To je dvadsaťštyri 

sáčkov na domácnosť. Keď to vyrátam na tisícdvesto 

rodinných domov, tisíctristo v Záhorskej Bystrici, to je 

tridsaťtisíc sáčkov, ktoré proste takisto keď už hovoríme 

o životnom prostredí, nejakým spôsobom niekto dodá a tie 

následne sa vyhodia.  

Ja som presvedčený, že zmysel sú normálne odlíšené 

farebné nádoby, ktoré by mali mať nejaký svoj, či už 

v zmysle nejakej dotácie, alebo by si ich mohli možno aj 

rodiny samotne, samotne kúpiť, a ten zvoz by mal byť, teda 

by mali byť umiestnené proste presne na konkrétnych 

miestach tak, ako máme komunálny odpad. 

Pretože aj komunálny odpad hypoteticky by sme mohli 

dávať do sáčkov. Ale máme na to nádoby. Aj bioodpad by sme 

mohli dávať do sáčkov. Máme na to nádoby. To je systémové 

riešenie. Sáčky v okolitých obciach, ktoré sú vedľa 

Záhorskej, keďže sme okraj, okrajová oblasť, či je to 

Mariánka, majú sáčkový odpad. Ľudia s tým nie sú spokojní. 

Viete ako to tam vyzerá? Keď sú sáčky vyložené po domoch? 

A keď sa zoberú a na druhý deň keď nezoberú, ľudia to tam 
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dajú zase, lebo si myslia, že však niekto príde a zoberie, 

nezoberie? A dajú to niekomu cudziemu pred dvere?  

Akože, to sú veci, s ktorými sa určite stretneme 

a budeme ich riešiť. 

Obdobne je to v Lozorne. Proste tie veci. 

A takisto nezabránime, že či do toho sáčku ľudia 

nedajú aj komunálny odpad hocijaký druhý.  

Čiže ideálne keď to je, má to svoje stojisko, svoju 

nádobu, či už zelenej alebo teda žltej alebo modrej farby 

a mala by byť normálne odvážaná raz za dva týždne.  

To je podľa mňa systémové riešenie, ktoré, ktoré 

určite možno, keďže sa jedná o pilot, ja to teda podporím, 

ale hovorím, toto by malo byť systémové a ekologické 

riešenie, aby boli plastové nádoby a odvážané raz dva 

týždne. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja iba možno poviem k tej dohode s Naturpakom (NATUR-

PACK), samozrejme, toto boli dve základné veci. Prečo 
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sáčky? Ja som povedal nechcem sáčky. Ja, ja konkrétne žijem 

v rodinnom dome, kde máme separovaný odpad do normálnych 

nádob.  

Samozrejme, problém je auto. Hej? je to typ auta, 

ktoré tam musí chodiť. Iné je, keď niekto zoberie sáčik 

a hodí ho do ko, na korbu a iné je, keď tam musí to 

špeciálne auto, ktoré ten, ktoré to musí zdvihnúť.  

A takže, takže, peniaze? Vo finále. A to istá, istá 

odpoveď je pri tom mesačnom zbere. Avšak ten, preto to 

voláme pilot, a nemusíme sa toho báť a že keď to nebude 

vyhovovať a keď to nebude fungovať, budeme sa to usilovať 

zmeniť.  

Proste, to, taký je prísľub. Budeme to usilovať 

urobiť. 

Ja žijem v úplne náhodou v zóne, ktorá bola do roku 

2015 robená tak, že je tam separovaný zber normálne do 

normálnych nádob. Tá anomália. Taká anomália. Ono to 

ostalo. A od dvetisícpätnásť to už nepatí a už nový, nový, 

no no nové, nové eee kontajnery sa nepridávajú v tej zóne 

a je to samozrejme, pohodlné. To súhlasím. 

Takže. A budeme sa o tom baviť, ale ja som (gong) 

veľmi tú vec chcel urobiť.  
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A oni Naturpak (NATUR-PACK) bol schopný urobiť tú 

vec, ešte tento rok, tých prvých sedem mestských častí 

v tomto garde. Poďme to vyskúšať predsalen. Oni tvrdia, že 

majú dobré skúsenosti s inými obcami, tak sú na to rôzne 

názory.  

Á, pán poslanec Tešovič. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja na pána starostu ešte krátko. 

Ja mám, ja mám v podstate dve veci k tomu ešte.  

Tá prvá je, že sa obávam, že pri tej, pri tom 

mesačnom zvoze sa nám bude diať a to si v tom začiatku 

budeme musieť určite, určite proste sanovať niektoré veci 

v mestských častiach, lebo to mesto nebude určite robiť, to 

bude robiť hlavne mestská časť. Tí ľudia keď tam nenájdu 

tie svoje kontajnery na tých stojiskách, tak keď už to tam 

bude mať raz v rukách na aute, na vozíku, tak to tam budú 

skladať vedľa tých sklenných nádob.  

Čiže, toto, toto naozaj vyvolá nejaký možno, dúfam, 

dočasný problém v mestských častiach. To si treba uvedomiť 

a sa na to aj pripraviť.  
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A druhá vec je tá, že ten pozmeňovák, ja ho naozaj 

vítam preto, lebo v tom pôvodnom návrhu sme mali natvrdo 

dané jedenkrát za mesiac. A ono to možno ani nebude treba 

proste zvyšovať to vo vš vo všetkých miestach, vo všetkých 

mestských častiach, ale nemáme rovnaké ulice, nemáme 

rovnaké mestské časti, nemáme rovnaké štvrte.  

Čiže, aby sme si, aby sme nezaviazali a nezakopali si 

túto možnosť. Aby nám potom OLO nehovorilo, keď budeme 

potrebovať niečo, niečo mimoriadne vyriešiť, že však ale 

(gong) také máte vézetenko (VZN). 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Vlačiky.  

Ale už poďme, že všetko čo bolo povedané, už 

nezopakujme.  

Ďakujem. 

Mgr. Martin   V l a č i k y ,  PhD.   poslanec MsZ: 

Ďakujem, ďakujem za slovo. 

Ja sa pokúsim byť stručný. 
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Ja teda bývam na Kolibe, na Kramároch. Tam je 

obrovský problém s tými zbernými hniezdami. Fakt čierne 

skládky obrovské tam vznikajú. 

Takže podporujem plne tento pilotný projekt.  

A teda tiež sme mali v Novom Meste obavu, že ten 

interval bude príliš malý, takže je preto som sa stal aj ja 

vlastne spolupredkladateľom tohto pozmeňovacieho a prosím 

o podporu.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Pilinský. 

Ďakujem. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja sa teda skúsim vrátiť k tomu návrhu vézetenku 

(VZN). Vézetenka (VZN). 

Ja som sa zúčastnil aj ten tej telekonferencie, ktoré 

sme mali, keď bol tento, tento nový vrecový zber 
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predstavovaný. Rovnako sme ho prejednávali na komisii 

životného prostredia. 

Ja som tam rovnako presadzoval eee zvýšenie 

frekvencie toho odvozu, pretože v Rači bol tento vrecový 

zber zavedený ešte v roku 2016 práve z toho titulu, že máme 

aj rodinné domy a máme aj sídliská. A práve medzi tými 

rodinnými domami vznikali tie problémy, ktoré tu už boli 

viackrát spomenuté okolo tých, tých zberných miest. 

Takže ja som už vtedy upozorňoval na to, že z tých 

skúseností, ktoré sme my získali v Rači pred, od toho roku 

2016, sa určite dostaneme k tomu zvýšeniu, k tej zvýšenie 

frekvencie odvozu. 

Takže ja som rád, že tento návrh padol. Podporím ho, 

aj keď sa mi zdá, tá, tá textáž trošku kostrbatá, pretože  

neviem si predstaviť, že do jednej mestskej časti na jednu 

ulicu prídu raz krát, raz mesačne a do druhej dva, dvakrát 

mesačne. Preto mi ten, ten návrh ako bol z z Vajnor, ktorý 

hovoril interval odvozu dvakrát za mesiac, sa mi zdá proste 

akože promptnejší a a exaktnejším. 

A rovnako a aj na tej konferencii sme teda riešili, 

že áno, je to nejaká uhlíková stopa. Ale myslím si, že 

určite tá uhlíková stopa, aj keby to bolo dvakrát za 

mesiac, bubude nižšia, ako keď sa vyvyvážali tie, tie, tie 

zberné hniezda. 
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Ja teda samozrejme tento návrh podporím, aj keď ma 

trošku zamrzelo, že jedna vec, že od Rače neprišli žiadne 

pripomienky a a hovorím, že v Rači bol tento pilot ešte 

pred týmto pilotom, hej? Od roku 2016 sme si prešli 

všetkými tými detskými chorobami. To, že sme museli naučiť 

ľudí, že sa odpad stláča, to že sme ich museli naučiť čo 

tam patrí, čo tam nepatrí, preto ma aj mrzí, že, že teda 

Rača nedala žiadne pripomienky. A to máme ako ve vedúceho 

odboru životného prostredia na najväčšieho odborníka na 

odpad a na čierne skládky v Bratislave, myslím.  

A rovnako ma te teda mrzí aj to, že sme neni medzi 

tými pilotnými mestskými časťami. A aj naďalej si bude Rača 

tento vrecový zber, ktorý tu už robí od roku 2016 hradiť 

z vlastných prostriedkov. 

A je tiež taká mestská časť kde má aj aj individuálnu 

rodinnú výstavbu a má aj, aj bytovky, tak ako teda bolo 

uvádzané, že prečo boli, prečo bol ten výber tých 

jednotlivých mestských častí stanovený tak, ako bol.  

A to posledné, teda to už odznelo, to popovedala aj 

pani predkladateľka. Skutočne tam musí byť masívna 

informatívna kampaň, aby teda sme naučili ľudí eee prečo sa 

sa to robí, ako sa to má robiť, a teda, že aj tie, tie 

vrecia, ktoré sa raz, alebo teda dvakrát do mesiaca 

o objavia na tých uliciach, že tam skutočne hudú len nejaké 

doobedie a potom zmiznú. Tak ako to je v množstvách obcí, 
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dedín eee na Slovensku, kde proste sa to ľudia naučili 

a funguje to.  

A určite sa tým zvýši aj miera triedenia tých, tých 

o odpadov, ktorá bola na tých, na tých zberných hniezdach, 

ktoré boli také, také eee nie úplne, nie úplne adresné, tak 

tam určite v tých kontajneroch sa našlo všeličo. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa Debnárová. 

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Takže mala som to síce pekne pripravené pre vás 

všetkých, aby ste pochopili veľmi jasne, že čo sme chceli 

týmto, touto zmenou urobiť, ale pokúsim sa to skrátiť, aby 

som zbytočne nepredlžovala, lebo vidím,  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Neni to čo pán Polakovič predniesol?  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 244 

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Áno. Áno, hej. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak keď je to to isté, tak poďme ďalej asi, nie? 

Myslím, že sme to všetci počuli.  

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Chcela som k tomu povedať, pán primátor, dobre?  

Môžem? Prihlásená som (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo, hovoria naraz poslankyňa aj predsedajúci) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Neopakujme sa hlavne. 

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Takže chcela by som, aby boli všetkým jasné naše 

pohnútky, k doplneniu predložného uznesenia návrhu 

prerokovaného všeobecno záväzného nariadenia. 

Keďže vzhľadom na vývoj diskusie občanov v súvislosti 

so zavádzaním vrecového zberu pre rodinné domy vidíme 

potrebu doplniť informáciu týkajúcu sa počtu zvozov 
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v jednotlivých lokalitách. Zároveň však chápem, chápeme aj 

nastavenia a obmedzenia pilotu. 

Toto doplnenie uznesenia však je potrebné urobiť aj 

preto, aby sme nemali v budúcnosti problém ani počty zvozov 

a reagovať tak na potreby mestských častí aj v budúcnosti.  

Konkrétne je našim cieľom zmeniť formuláciu 

navrhovaného počtu intervalov odvozu z jedenkrát za mesiac 

na jeden, alebo dvakrát za mesiac. A to v nadväznosti na 

aktuálne potreby mestských častí.  

Konkrétne uznesenie už predniesol teda Igor 

Polakovič, kolega. A dovoľujem si vás všetkých touto cestou 

požiadať o jeho podporu.  

Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Keď bol spomínaný ten pozmeňujúci návrh, ja sa chcem 

aj predkladateľov spýtať, lebo to predvetie toho 

pozmeňujúceho návrhu znie, že:  
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V paragrafe 12 odsek 8 v druhej vete sa bodka na 

konci nahrádza, na konci vety nahrádza čiarkou a vkladajú 

sa tieto slová.  

Ale potom vlastne tá prvá časť tej vety opakuje tú 

časť tej vety, ktorá, ktorú ste nevyhodili z toho textu. 

Čiže presnejšie by bolo asi povedať, že v paragrafe 12 

odsek osem druhá veta znie. 

Ja len vás poprosím, aby ste sa na to pozreli a ešte 

aspoň v rámci nejakej faktickej potom zareagovali, že či si 

to takto zoberiete autoremedúrou, aby sme tam nemali jednu 

vetu čiastočne zopakovanú dvakrát v tej istej vete.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

V sekunde. 

Tak to doriešme. To znamená, že vie si to 

predkladateľka, je teda pani Debnárová, poslankyňa, vie, 

vieš, viete si to zobrať autoremedúrou vy? Túto chybu, 

ktorú identifikoval pán Vetrák?  

Áno.  

Takže povedala asi áno. Nepočul, som.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Po, že áno. Je to v poriadku, hej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak skúste zapnúť mikrofón pani Debnárovej, nech to 

doriešime, aby sme v tom mali jasné.  

Iba. Stačí iba povedať, myslím, že Milan to akože 

celkom presne uchopil. Stačí iba povedať. 

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Áno. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Super. 

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Áno, súhlasím. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže máme to. Povedala áno.  

Dobre. Môžme ísť ďalej tým pádom. 

Pani starostka Kolková.  
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Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Skúsim byť stručná. 

Vychádzam z predpokladu, že to vézeten (VZN) dnes 

bude prijaté, ale stále opakovane počúvame, je to pilot. 

Prijímame nové vézeten (VZN), plánuje mesto po nejakom 

vyhodnotení ako to, ako ten pilot dopadol eee z nejakou 

potom novelizáciou vézeten (VZN) kde bude odstraňovať 

nejaké nedostatky, alebo nejaké pozmeňováky, ktoré vyplynú 

z tej bežnej praxe?  

Takisto by ma zaujímal nejaký harmonogram za pájania 

ďalších mestských častí do tohto systému, lebo ak má nejaký 

systém fungovať, je dobré, ak by bolo mesto v tom jednotné.  

A po tretie. Množstvo pripomienok, ktoré tento 

materiál dostal vlastne sumarizuje problémy mestských častí 

ns likvidáciou odpadu ako takou. Množstvo z nich bolo akoby 

neakceptované. Neznamená to však, že neakceptovaním je 

problém vyriešený. Pýtam sa preto eee, kedy, kde, aký 

priestor bude na to, aby sme možno aj potom teda do toho 

ďalšieho kroku do tých očakávaných zmien vézetenka dostali 

riešenie aj týchto problémov, ktoré mestské časti trvalo 

s likvidáciou odpadu máme. 
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A ešte by som sa záverom opýtala na odpoveďou na jej 

pr, prvú našu pripomienku, že všetky objekty, ktoré teda sa 

využívajú možno na bývanie, to je jedno, proste vni, vy 

produkujú odpad, už sú eee v tomto znení vézeten (VZN) 

ošetrené, že majú majitelia povinnosť zapojiť sa do zberu, 

prihlásiť takýto objekt do zberu. Je to vraj v tom vézeten 

(VZN). Ja som to tam nie až tak celkom našla. 

Ale chcem sa opýtať, či skutočne je nejaký systém ko, 

aj kontroly takýchto objektov, či sú zapojený?  A do akej 

miery je ten systém kontroly účinný? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Pán poslanec Vetrák. 

Zodpovieme v tom jednom balíku. Poprosím si zapísať 

tieto veci. 

Áno. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ja len nadviažem na to, že tiež sa chcem spýtať eee 

zodpovedných zamestnancov eee z teda z oddelenia životného 

prostredia. Ja by som sa tiež v priebehu júla rád zastavil 

kvôli doriešeniu niektorých vecí, o ktorých tu teraz 
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nechcem diskutovať, ani a asi nevyhnutne  nie nie je 

potrebné, aby boli v tomto vézetenku (VZN), ale ako 

predseda dozornej rady OLa (OLO), aby sme si niektoré veci, 

ktoré aj na dozornej rade OLO sa dlhodobo ťahajú, aby sme 

si vysvetlili.  

Týka sa to skôr minulosti. niektorých takých 

nezrovnalostí, ktoré už v tomto vézetenku (VZN) sa eeee 

riešia štandardne smerom do budúcna, ale a nie je tu 

riešená tá minulosť. A vyskakuje nám to potom aj pri tých 

kontajnerových stojiskách, aj pri iných veciach. 

Tak len avizujem teda, že ak je to aj z vašej strany 

možné, že niekedy v priebehu júla by som sa zastavil a že 

by sme to prebrali.  

A chcem sa spýtať v nadväznosti ešte na to, že v akom 

stave je teda tá tá stratégia, ktorú robíte ohľadne 

nakladania s komunálnym odpadom?  (gong) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Pätoprstá,  

nech sa páči. 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja len doplním pani Kolkovú ods s otázkou možno na 

eee ľudí z oddelenia, ktorí pripravujú vézetenko (VZN). 

Či ste pripravení aj na eee teda zber komunálneho 

odpadu? Teda pardon. Kuchynského odpadu zo sídlisk, pretože 

toto bude otázka naozaj eee veľmi dôležitá z hľadiska 

nových zákonov, zvyšovania cien za nevytriedený komunálny 

odpad, keďže polovica odpadu nášho kuchy, je kuchynský 

odpad. A OLO sa točí, točíme sa stále na dozornej rade OLa 

(OLO), pretože OLO vraví, že pokiaľ neni vézetenko (VZN), 

oni nemôžu konať.  

Takže,  ja vás chcem poprosiť, aby ste teraz 

reagovali, ako ste pripravení na túto zmenu legislatívy? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

A poďme ešte na pána poslanca Jenčíka a potom 

odpovieme všetky otázky, ktoré tu nastali. 

Nech sa páči. 
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja som tiež za také koncepčné riešenie, a to 

plastovými nádobami. 

V minulom období sme sa dlho bavili o týchto témach. 

Na stole nám dva roky ležal návrh zberu plastových fliaš, 

PET fliaš a to bolo formou vrecovania. A preto si myslím, 

že to vrecovanie je naozaj vhodné len pre vybrané druhy 

eee, tak jak povedal kolega, len pre vybrané druhy eee 

odpadu, nakoľko aj v tých vreciach budú znečistené, či je 

to plast, alebo teda iné, iné druhy.  

Ale chcel som iné. My máme  v Rusovciach v niektorých 

domácnostiach ešte stále malé dá nádoby, poviem príklad, 

žltá nádoba na plast, autá z OLa (OLO) tam chodia, zbierajú 

tieto nádoby. Celkom v Rusovciach neviem koľko ich je  

presne, ale tipnem si, dvadsať? A tie autá tam chodia, tie 

autá existujú a chodia pre dvadsať nádob. Tak sa chcem 

spýtať, či tieto nádoby sa budú rušiť a potom povinne 

prejdú všetci na plas, na na tie vrecia?  

A keď už sme pri vreciach, eee máte vymyslené nejaké 

držiaky, stojany alebo niečo, možnosť pre ľudí, aby, aby 

tie vrecia mohli nejak inteligentne skladovať či už 

v garáži, alebo na chodbe, alebo kdekoľvek?  
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A ešte jedna vec. Bolo by veľmi fajn, keby k tým, keď 

už ideme, ideme stláčať ten odpad, tak nejaké lisy, alebo 

niečo podobné, dať možnosť tým ľuďom. Či už si to kúpiť, 

alebo, alebo nejakým spôsobom im to zabezpečiť 

a zjednodušiť. Keď už to majú robiť?  

A potom som mal ešte otázku na tie, lebo som zachytil 

niekde, že tie polozapustené veľkokapacitné kontajnery, že 

to, tento projekt sa bude rušiť. A teda to znamená, že tí, 

čo už ich majú nainštalované, tam budú chodiť autá 

a ostatné už ďalej sa nebudú môcť inštalovať tieto, tieto 

nádoby, alebo budú iné? Alebo sa úplne rušia?  

A posledná poznámka asi. Ja by som celkom netvrdil, 

že to je zadarmo pre tých ľudí, ja si myslím, že majú to 

v cene. Lebo platia za odvoz odpadu. Takže majú to v cene. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Okej. 

S faktickou pán Kunst. 
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Mgr. Rastislav   K u n s t ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len doplniť pani starostku, že je v tom vézetenku 

(VZN), naozaj že sa bude zapájať vlastník nehnuteľnosti. 

Ale v Bratislave hlavne okrajové mestské časti máme, že 

vlastník nehnuteľnosti je inde a v Devíne má rekreačnú 

a záhradnú chatu. A ako my dokážeme, aby sa aj títo ľudia 

zapojili do tohoto separovaného odpadu? A s týmto máme 

obrovské problémy neustále. A sú to aj ostatné iné mestské 

časti, podľa môjho názoru.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Však väčšinou tie odpovedi pravdepodobne poskytne 

oddelenie, ja len, budeme mať začiatkom júla dozornú radu. 

My sme už tie vrecia, ako povedala aj pani poslankyňa 

Augustinič riešili tam niekoľkokrát. To vedenie OLa (OLO) 

nám to vysvetľovalo ako pilotný projekt a proste uvidí, 

uvidí sa ako ďalej.  
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Ale niektoré z tých vecí, ktoré si sa ty pýtal 

a neboli prípadne nejak dostatočne zodpovedané, tak vieme 

ešte sa aj priamo potom spýtať na dozornej rade.  

A ja len, nemám to veľmi kde povedať, nechcel som sa 

hlásiť samostatným príspevkom, ale pána primátora sa chcem 

spýtať, či by nevedel autoremedúrou v tom návrhu uznesenia 

schváliť také vylepšenie a to v tom zmysle, že tam, kde sa 

píše číslo  bodky lomeno dvadsať, že to je tam nadbytočné, 

ale že by na záver bolo uvedené, lebo zvykne sa to pri tých 

vézetenkách (VZN) uvádzať, že s účinnosťou od pätnás 

s účinnosťou 15. 7. 2020. Že to vézetenko (VZN) nadobudne 

účinnosť. Lebo chýba to tam a bolo by dobré, len ja už to 

nemám ako navrhnúť, jedine, že vy by ste si to zobrali 

autoremedúrou. 

(gong) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Môžem si to teraz rovno? Potom keď budeme, keď 

dôjde na to, hej? Ako návrhová. Dobre.  

Eee. Nech sa páči, pán starosta Krúpa. 

Ing. Jozef   K r ú p a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Ja iba reakcia na pána poslanca Jenčíka. 

Samozrejme, keby sa takéto ďalšie dodatkové 

zariadenia kupovali pre tých ľudí, či už to bol nejaký 

pseudolis, alebo nejaký držiak na tie, na tie, na, na tie 

sáčky, tak tie náklady pre mesto, alebo OLO by boli rádovo 

určite vyššie ako teda dodanie tých plastových nádob. 

A v tej súvislosti ešte jedna veľmi dôležitá otázka. 

Nie všetky, nie všetky rodinné domy, ktoré môžeme nazvať aj 

objekty individuálnej rekreácie s možnosťou trvalého 

bývania, sú priamo pri ich komunikácii, kde tí ľudia vedia 

vyložiť povedzme ten sáčok pred svoj dom. A či už my 

v Záhorskej Bystrici, ale viacero takýchto mestských častí 

má, nazvem to, tie pseudochatové oblasti. A ja sa pýtam, 

možno že som to prehliadol v tom vézetenku (VZN), že či 

teda sa zrušia všetky tie kontajne z miesta, alebo hniezda 

na separovaný odpad? Lebo reálne či už na Podkerepuškách, 

na Plánkoch alebo pri Devínskom jazere, kde ľudia normálne 

bývajú, sú prihlásení (gong) a majú odpad,  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee. Ale, ale rozumieme poznámke. Samozrejme. Že či 

se na to mysne  

S faktickou pán poslanec Jenčík. 
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

No ja som, ja si uvedomujem, že OLO by to stálo veľa 

peňazí nakúpiť tieto držiaky, alebo zariadenia, ale myslel 

som tým, či by vedelo zabezpečiť pre, pre obyvateľov, ktorí 

o to budú mať záujem. Lebo nie každému sa páči, aby mal 

pohádzané tri vrecia niekde pod nohami.  

Čiže, keď to niekto a prípadne existujú stojany, 

ktoré majú, ktoré sú zatváracie akoby. Čiže, tých možností 

je množstvo. Len ja si myslím, že pre tých obyvateľov je to 

jednoduchšie, keď akonáhle dostane nejaké nariadenie, toto 

budete takto robiť a tu máte možnosti, ako si to viete 

uľahčiť. Tak som to myslel. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Teraz poprosím, veľa sa aj vyjasnilo, ale veľa otázok 

ostalo visieť vo vzduchu. Tak poprosím (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) odpovedať na všetky otázky. 

Nech sa páči. 
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Ing. Magdaléna   K r a j č i o v á ,  oddelenie životného 

prostredia: 

Dobrý deň. 

Prosím vás, čo sa týkalo otázok tých všeobecných na 

uzatváranie kontajnerových stojísk, to už bolo povedané, že 

v podstate nie je to predmetom všeobecne záväzného 

nariadenia, ktoré upravuje systém zberu a nakladania.  

Takisto šlapacie kontejnery a uzamykanie 

kontajnerových stáť stanovíšť, to je vyslovene o eee 

technická otázka s tým, že eee prostriedky, ktoré sa dávajú 

z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady nemôžu ísť na investičné náklady. Preto to nerieši 

mesto ani vo forme eee teda príspevkov.  

Čo sa týka eee otázky eee prečo je tam pôvodca odpadu 

a komunál, teda komunálneho odpadu a drobné stavebné?  

Pred dvomi rokmi bol zaradený drobný stavebný odpad 

pod komunálne odpady. Čiže týka sa to aj komunálnych aj 

drobných stavebných, akurát zostal názor, že podľa 

vézetenka (VZN) o komunálnych odpadoch a drobných 

stavebných, ale ináč je to jeden a ten istý odpad ako jedna 

zložka toho odpadu po komunálneho.  

Potom čo sa týkalo toho zberu bioodpadu z kuchýň, tam 

eee tr účinnosť pre ostatné mestá, ktoré nemajú spaľovňu 

ako s zhodnocovacie zariadenie spôsobom er 1 (R1), je 
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účinnosť od 1. januára dvať 2021. pre Bratislavu a pre 

Košice je to od roku 2023. 

Pracujeme na príprave, na obstaraní projektu na práve 

túto činnosť a v rámci nej bude pripravené, snažíme sa 

hľadať pozemky pre vybudovanie aj kompostárne, aby sme mali 

zhodnocovacie zariadenie, pretože na území eee teda mesta 

vov ani v Bratislavskom kraji nie sú len dve kompostárne, 

aj to na odpad z údržby zelene. A nie je tu ani žiadna 

bioplynová stanica.  

Čiže, treba vybudovať najprv toto zariadenie, aby sme 

my vlastne mohli kapacitne zabezpečiť teda spracovanie 

celého toho odpadu. 

Eee. Čo sa týkalo.  

A ešte čo sa týkalo polopodzemných kontajnerov, 

nerušia sa, samozrejme, zostanú naďalej v prevádzke, len 

teraz sa uvažuje s reguláciou ich len kvôli tomu, že keď 

nastane tá povinnosť zberu bioodpadu z kuchýň, potom už tie 

päťkubíkové kontajnery pre tento biologicky rozložiteľný 

odpad, aj keď je to v zemi a je to chladené to vrece, nie 

je vhodné, lebo ne neprevzdušňuje sa tak dobre ten odpad 

a povedzme si, že je to skoro jak reaktor.  

Takže tam je len úvaha v tom, že eee neísť, 

nerozširovať a nepodporovať to teraz v plnej miere tam, kde 
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je menej ľudí, že keby potrebovali päťkubíkový kontajner, 

keď je tam štyridsať percent toho bioodpadu v tom zmesovom, 

že aby museli dobudovať ešte ďalší kontajner polopodzemný. 

Ale určite naďalej zostávame pri tom. 

Tam kde sú dva päť, dva päťkubíkové kontajnery, tam 

v podstate jeden by sa využil na zmesový a obmedzené 

množstvo toho bioodpadu potom v tom druhom.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii v tomto prípade. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Čiže, najskôr budeme hlasovať o zmene samotného 

vézetenka (VZN). 

Je to pozmeňujúci návrh viacerých poslancov, pána 

Polakoviča, pani Debnárovej, pána Vlačikyho, pána Tešoviča, 

a to tak, že tá druhá veta v paragrafe 12 odsek 8 bude 

znieť v zmysle toho pozmeňujúceho návrhu: 
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V prípade použitie zberných vriec na plasty a papier 

je interval odvozu jedenkrát, alebo viackrát za mesiac 

v nadväznosti na potreby v danej mestskej časti 

a v závislosti od skutočnej produkcie jednotlivých zložiek. 

Môžte dať o tom, pán primátor, hlasovať s tým, že je 

to vézeten (VZN), takže je tam tá kvalifikovaná väčšina. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďa ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za štyridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo dva. 

Prítomných štyridsaťštyri. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.8-Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy 

 
návrh pp. Debnárovej, Polakoviča, Vlačikyho, Tešoviča 

zmena v materiály, v § ods. 8 druhá veta 
 

 Prítomní: 44 Áno 42 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 
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M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník NEHLASOVAL  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  

 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Takže máme ustálený text všeobecne záväzného 

nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi. 

A teraz budeme schvaľovať ešte uznesenie, kde 

autoremedúrou bolo len spresnené to, čo už máme vo 

vézetenku (VZN), aby ste vedeli, že nejde o niečo nové. Vo 

vézetenku (VZN) máme tú účinnosť v záverečnom ustanovení, 
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ale tuná to v uznesení chýbalo. Takže autoremedúrou sa to 

dopĺňa na konci textu. 

Čiže, bude  

mestské zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne záväzné 

nariadenie  hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na 

území hlavného mesta SR Bratislavy s účinnosťou 

od 15. 7. 2020. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za štyridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali traja. 

Prítomných štyridsaťštyri. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.8-Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy 

 Prítomní: 44 Áno 41 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. NEHLASOVAL Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik NEHLASOVAL  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného 

mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR 

Bratislavy s účinnosťou 15. 07. 2020. 

koniec poznámky) 

 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Špeciálne sa chcem teda poďakovať aj pani poslankyni 

Moniky Debnárovej za to, eee za ten pozmeňovák 

a ospravedlňujem sa, že keď som ju nejak rýchlo prerušil, 

ale asi všetci chápete, že naháňame tú schôdzu, aby sme 

stihli všetko, čo treba urobiť.  

Tým pádom, Milan, to máme?  

A tá moja autoremedúra?  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ja som. Áno. To som spomínal, že sme to, že si to 

zobral 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre, výborne. Okej. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

a už sme to tým pádom odsúhlasili.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. Takže, poďme ďalej. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

 

BOD 9 NÁVRH DODATKU Č. 13 ROKOVACIEHO 
PORIADKU MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo deväť.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo deväť, Návrh dodatku číslo 13 Rokovacieho 

poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

Poprosím asi, koho?  Spracovateľa. 

Eee, mmm. Áno? Môžem rovno dať slovo pánovi 

poslancovi Cmorejovi? 

Tak, nech sa páči. 

Mgr. Ing. Peter   C m o r e j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Keďže sme sa dohodli, že pôjdeme bez úvodných slov, 

tak ja budem veľmi, veľmi krátky a skúsim sa snáď toho 

držať. Ja dúfam, že už tie zvyšné pôjdu naozaj bez, bez 

úvodných slov. 

Ide o rovnaké, o rovnaký materiál ako sme mali na 

minulom zastupiteľstve s tým, že je iba o niečo kratší bod 

dva, kde sme dávali, že má poslanec eee, nárok na dve 

faktické, pokiaľ podáva pozmeňo, po pokiaľ podáva 

procedurálny návrh. Tak to sme odtiaľ vypustili, keďže už 

na týchto zariadeniach je možné dať procedurálny návrh 
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samostatne. Je to spojené s tlačidlom za, je to to, čo sa 

kolegyňa Debnárová pokúšala v minulom bode použiť na 

podanie zmeny návrhu uznesenia.  

Čiže tento bod sme odtiaľ vypustili, inak je to to 

isté, čo bolo, čo bolo minule.  

Ak teda. Ak, ak bude nejaká diskusia, tak potom 

poprosím, aby ste ma ako navrhovateľa zapínali. To len. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Eee. Ďakujem za úvodné slovo. 

Poprosím teraz otvoriť diskusiu. 

Pán poslanec Palkovič,  

nech sa páči. 

Mgr. Tomáš   P a l k o v i č ,  poslanec MsZ: 

Pardon, ja som sa nesprávne prihlásil.  

Môžem povedať potom riadny príspevok po pánovi 

Vetrákovi.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. V poriadku. 

Tak pán poslanec Vetrák,  

nech sa páči. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ja len nadviažem na to, čo hovoril predkladateľ. 

Ono, ten poz pozmeňujúci návrh, ktorý dával v na 

predchádzajúcom zasadnutí pán poslanec Palkovič, my sme ho 

nerie, nie je riešený v tomto dodatku. Lebo to, že sa 

poslanec môže iba raz prihlásiť do tej diskusie, to je, to 

je zakotvené v inom ustanovení, kde je povedané, že sa môže 

raz a má tie štyri plus dve minúty a môže požiadať 

o predĺženie. Preto, preto sa nepracovalo s tým 

pozmeňujúcim návrhom priamo v tejto, v tomto dodatku. 

A ja len teda na inú vec chcem upozorniť.  

Budem, dávam, budem to dávať ako pozmeňujúci návrh, 

ale len s tým, že eee aby ste si premysleli čo chcete 

a chcete ako poslanci, lebo máme tam takú novinku, ktorú 

sme doteraz nemali a nebola ani v minulosti a pán poslanec 

Cmorej už na to upozorňoval aj vlastne na predchádzajúcom 

zasadnutí zastupiteľstva, že umožňuje sa v tej, v tejto 
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novele rokováku, rokovacieho poriadku, že by mohol na návrh 

poslanca, samozrejme po odsúhlasení zastupiteľstva by bolo 

možné po ukončení rozpravy znovu otvoriť celú rozpravu.  

No, je, je to tu uvedené tak, že návrh na ukončenie 

rozpravy alebo znovuotvorenie prihlasovania do rozpravy 

môže podať každý poslanec, nesmie ho však predniesť v rámci 

vystúpenia obsahujúceno obsahujúci vecný diskusný 

príspevok.  

Čiže je to určitá novinka, ktorá eee je na zváženie, 

pretože eee nemali sme to tu doteraz. V istých situáciách 

by to sa, alebo vždy to bude určite takáto, takáto možnosť 

vždy bude poskytovať aj príležitosť na to, aby sa celé to 

rokovanie predlžovalo. Treba zvážiť, že či je záujem na 

tomto. Ja som chápal to tak po tých rokovania 

s jednotlivými poslaneckými klubmi a už cez leto naozaj to 

zosumarizujem do tej veľkej novely toho rokováku ako do 

návrhu, že sa snažíme o hľadanie určitej, určitej 

vyváženosti medzi tým, medzi tou rýchlosťou toho rokovania 

a medzi aj právami poslancov, ktoré majú a prípadne 

primátora.  

Toto sa mi zdá také troška riskantné. Nešiel by som 

ja osobne do toho teraz. Preto dám aj ten pozmeňujúci 

návrh, ktorým vypustím tie slová konkrétne že, v návrhu 

textu, teda nového znenia článku 5 odsek 17 sa v druhej 
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vete vypúšťajú slová: alebo znovuotvorenie prihlasovnia do 

rozpravy.  

Ale nemám na to vyhranený názor, lebo ja som skôr 

zástancom posilnenia oprávnení poslancov. Čiže mne osobne 

to až tak nevadí, ale viem aké boli požiadavky primátora, 

keď som sa s ním rozprával o tom, ako by mal vyzerať ten 

rokovací poriadok. A teda chcem byť férový, a preto dávam 

tento pozmeňujúci návrh. Nechám už na vás, že či ho 

schválite, neschválite. Ak ho neschválite, bude možnosť 

znovu otvoriť rozpravu po skončení, ak ho schválite, tak 

v tejto novele táto možnosť nebude a vieme sa pri prípadne 

k tomu vrátiť v tej veľkej novele, ak by bol, ak by bol 

nejaký záujem toto nejak doriešiť. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ale už, už v diskusii so všetkými klubmi a troška 

iným spôsobom, ako len cez mandátovú komisiu. 

Ďakujem. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Ďakujem pekne. 

S faktickou pani poslankyňa Ožvaldová.  

PhDr. Alžbeta   O ž v a l d o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja len chcem potvrdiť slová pána Vetráka. Mali sme 

zasadnutie mandátnej komisie. Toto všetko tam odznelo. 

Čiže, je to na zvážení poslancov. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem pekne. 

PhDr. Alžbeta   O ž v a l d o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani starostka Aufrichtová,  

nech sa páči. 

Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

Ja by som chcela, aby zaznelo to, čo sme na začiatku, 

keď toto zastupiteľstvo vzniklo, tak sa otvorila otázka, že 

keď sa bude upravovať rokovací poriadok, bude v ňom  

zapracované to, že v prípade, že bude mať záujem 

predkladateľ stiahnuť materiál, bude o tom hlasovať 

zastupiteľstvo. 

Ďakujem. 

Neviem čo to teraz presne  znamená z hľadiska 

procesu, ale pán Cmorej, nech sa páči s faktickou. 

Mgr. Ing. Peter   C m o r e j ,  poslanec MsZ: 

Počuj Milan, ale ty si na tej komisii hovoril trošku 

niečo iné. Ty si teda avizoval, že dáš asi pozmeňovák, ale 

tebe sa nepáčilo, že by to mohol predložiť poslanec a si 

tam hovoril o tom, že napríklad, že tie dva poslanecké 

kluby, alebo podobne, čo som vravel, že by mi v zásade 

nejako nevadilo. Že žily mi to netrhá, pokiaľ to bude tak, 

alebo onak. Ja osobne si myslím, že aj by to mohlo ostať na 
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poslancovi, lebo by musel presvedčiť nadpolovičnú väčšinu 

poslancov, aby sa tá diskusia znovu otvorila.  

Ale to, čo si teraz navrhol, je podľa mňa, vyslovene 

nebezpečné, lebo ty si teraz navrhol len vypustenie tých 

slov a to by  znamenalo, že ten rokovák by sa stal ešte 

náhubkovejší, ako je dnes. Lebo keď, keď toto prijmeme, tak 

predsedajúci bude môcť ukončiť prihlasovanie do diskusie 

trebárs aj po desiatich sekundách a ty vlastne chceš teraz 

úplne vyňať tú možnosť, že by sme si mohli odhlasovať, že 

predsa len chceme v tej diskusii pokračovať. 

Takže, by som ťa to poprosil buď upraviť, alebo 

stiahnuť, lebo toto je že, toto vyslovene (gong)  že neguje 

celý, celý ten  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S riadnym príspevkom pán poslanec Palkovič. 

Mgr. Tomáš   P a l k o v i č ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Ja len vás ctení kolegovia a kolegyne chcem 

upozorniť, že obdobný, i keď nie identický rokovací 

poriadok ohľadne týchto bodov máme v Petržalke a bohužiaľ, 

takýto systém vedie k veľmi neproduktívnym debatám, kedy 

napríklad, eee dva dni dozadu sa nám v Petržalke stalo, že 

sme jeden bod ohľadne té vé Bratislava (TV Bratislava) 

riešili dve hodiny. V bludných cykloch sme sa tam točili, 

alebo nie, ale niektorí ľudia sa tam točili, traja, štyria.  

Takže, ja by som bol pri schvaľovaní tohto návrhu 

veľmi opatrný a osobne teda som prehodnotil môj názor 

a tento návrh nepodporím. Lebo si myslím, že ten systém, 

ktorý máme tu, tak v konečnom dôsledku je síce 

reštriktívny, ale vedie k produktívnejším debatám.  

Takže, prosím veľmi opatrne.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

S faktickou pán poslanec Vetrák. 
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JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ja teda odpoviem pánovi Palkovičovi, ale čiastočne 

asi aj pánovi Cmorejovi. 

Eee. Ak tam nebudú v tomto návrhu tie slová alebo 

znovuotvorenie prihlasovania do rozpravy, tak to zodpovedá 

tomu, čo bolo pred tým zavedením tej takzvanej náhubkovej 

novely.  

Ty si tam vlastne do vložil dodatočne tieto slová.  

Čiže, teraz to už asi nevyriešime takto, ale podľa 

mňa, my sme. My hovoríme to isté, čo sme hovorili na 

mandátovej komisii každý za seba a ja som akurát hovoril, 

že toto dám na zváženie. Ja som žiaľ nebol na svojom 

vlastnom poslaneckom klube, takže som sa nemohol s kolegami 

o tom poradiť, ale avizoval som, že dám to na zváženie 

zastupiteľstvu a tomu klubu ešte pred tým.  

Čiže, toto je novinka, ktorá, ktorú my tam nemáme.  

Ale k tomu, čo hovoril Tomáš Palkovič, pardon, tak 

ostatné kluby chcú zrušiť tú minutáž. Čiže v tomto nevidím 

problém. To ja podporím, pretože to bola naozaj tá súčasť 

tej náhubkovej novely. (gong) 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou pán poslanec Karman.  

Ing. Ján   K a r m a n ,  poslanec MsZ: 

No nedá mi nezareagovať. 

Tomáš,  

myslím si, že je to o ľuďoch. Keby tí ľudia, ktorí sú 

u nás v petržalskom zastupiteľstve boli na tomto mestskom, 

tak je to o tom istom a točíme sa cez faktické celé dni 

dookola.  

Čiže, skúsme sa zamerať na to, že tu posilňujeme 

mieru demokracie a neobával by som sa v tomto zložení, že 

to bude tak fungovať ako u nás. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S riadnym príspevkom pán poslanec Kríž. 
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PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani 

námestníčka. 

Ja chcem upozorniť aj pána predkladateľa Peťa 

Cmoreja, že ako dnes som ja sám zistil, slová majú veľmi 

svoj vlastný význam a tým svojim významom žijú, keď som 

Kovid (COVID) označil za virózku, tak som bol skritizovaný. 

Ja by som tiež chcel upozorniť na to slovo, ktoré tam 

používa, že náhubkový rokovací poriadok, ktoré je svojim 

spôsobom dehonestujúce. Ja sa s týmto nestotožňujem a ja 

som sa to snažil vysvetliť už aj na minulom zastupiteľstve.  

Ten rokovací poriadok, tak ako bol schválený, nebol 

náhubkový, nikto nechcel nikomu u upierať právo diskutovať, 

však predsa parlament je od slova parláre, nech každý 

naozaj povie ten svoj názor, ale pridávam sa k tomu, čo 

hovoril pán poslanec Palkovič, že vznikali neproduktívne 

debaty, keď jeden reagoval na ďalšieho a ďalšia a ďalšia 

reakcia vyp vyprovokovala ďalšie a ďalšie vystúpenia. A ja 

som zažil zastupiteľstvá, ktoré končili po polnoci.  

Preto došlo k takémuto nejakému možno razantnému 

okliešteniu. A nenazýval by som to tým pádom náhubkovým. 

Ale ja podporím aj tento jeho návrh, lebo tak 

vyskúšajme si to. Možno to naozaj bude fungovať. Jano 
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Karman je veľmi v tomto myslím optimistický. Ja si to tiež 

myslím, že  medzi, medzi ľuďmi, ktorí vedia čo chcú 

povedať, a si to pripravia, tak by k tomuto nemu, nemuselo 

dochádzať.  

Avšak nezabúdajme, že my nie sme tu poslední 

zastupitelia, alebo poslední poslanci, ktorí tu sedia. Tu 

sa každé štyri roky obmení to, to kvórum a budú zase iní 

ľudia. A možnože naozaj sa stane to, čo povedal Jano 

Karman. Budú tu ľudia takí, ktorí sa na základe takto 

nastavených pravidiel zacyklia do svojich vlastných debát 

a budú riešiť svoje vlastné problémy, tak ako sa nám stalo 

predvčerom na mestskej časti Petržalka, ako spomenul pán 

poslanec Palkovič, keď sme sa neproduktívne bavili tri 

hodiny o niečom. 

Čiže, ja to teda podporím, aby teda som nemohol byť 

nikdy označený za niekoho, kto je proti demokratickému 

vyjadrovaniu, ale dávam ešte raz do pozornosti, nešlo 

o žiadne náhubkovanie. Tá tam v minulom volebnom období 

nebola taká zrejmá väčšina, ako je dnes. To znamená, že 

nebola tam nejaká väčšina, ktorá by niekoho chcela umlčať. 

Jednoducho išlo o konštruktívne opatrenie, ktoré 

zefektívnilo zastupiteľstvá. 

Ale vráťme sa o krok späť a vyskúšajme to. Dajme tomu 

šancu. Ja som pripravený tu sedieť.  
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Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja len teda pripomeniem, že toto je malá novela 

a veľká sa pripravuje. 

Pani starostka Aufrichtová, 

nech sa páči. 

Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

Chcem potvrdiť to, že treba umožniť v demokracii 

a slobode slova to, aby sa prejavili poslanci. Takže ja 

určite podporím túto, tento návrh. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

A tú, teda ten pozmeňovák nie. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

No, v minulom volebnom období istá časť poslancov 

jasne pomenovala tú konkrétnu zmenu rokovacieho poriadku 

ako takzvanú náhubkovú novelu. Ja som patril tiež k tej 

skupine. Ale už sa to snažím v tomto volebnom období tomu 

vyhýbať, lebo eee sme sa niekam posunuli. Chceme urobiť aj 

tú veľkú novelu rokovacieho poriadku, kde sa, kde chceme 

niektoré vre veci vrátiť späť, alebo aj trochu inak 

upraviť. 

Ja by som len pána poslanca Kríža chcel upozorniť na 

to, že my vlastne nedávame celý ten systém, ktorý bol v tej 

takzvanej náhubkovej novele schválený späť. My riešime 

teraz len jednu špecifickú otázku, a to je prihlasovanie sa 

do jednej minúty. To je, to je celé, čo tu, pán poslanec 

Cmorej rieši. A s tým v podstate žiadny z klubov tak a až 

možno otázne na ten jeden, nemal problém.  

Takže, to je celé.  
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A potom pán Cmorej otvára tú vec znovuotvorenia 

rozpravy, kde ja dávam pozemňujúci návrh. (gong) 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou pani starostka Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem, ďakujem pekne za slovo. 

Ja reagujem na pána poslanca Kríža s tým, že si tiež 

pamätám tie siahodlhé rokovania mestského zastupiteľstva 

niekoľkodňové a niekoľko za sebou idúcich nedokončených až 

tak, že vznikol takzvaný možno aj lex Bratislava novela 

zákona o obecnom zriadení, aby pán primátor nemusel 

dokončovať nedokončené zastupiteľstvá. 

A či sa to nazve razantné oklieštenie, alebo 

náhubková novela, ja si myslím, že stále je to to isté. 

Ja chcem pripomenúť pánovi poslancovi, že tu sa, že 

sa jednalo o niekoľko levelov nižšiu politickú kultúru, 

ktorá tu vládla a ktorá sa sem, dúfam, už nevráti.  
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Ak sem prídu iní ľudia s inou politickou kultúrou, 

nech si nastavia rokovací poriadok podľa svojich meradiel, 

ale myslím, ja tento návrh pána poslanca samozrejme 

podporím a dúfam, že tie časy pána primátora Nesrovr pána 

primára, primátora Nesrovnala (poznámka: so smiechom)  sa 

už nikdy, ale nikdy nevrátia.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou pán poslanec Kríž. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Reagujem na faktické na moju riadne vystúpenie. 

Pani doktorka Čahojová,  

buďme radi spoločne, že politická kultúra stúpa 

a buďme optimisti, že tomu bude aj tak v budúcnosti. S tým 

sa stotožňujem. 

A k pánovi Vetrákovi.  

Áno. Ide iba o čiastkovú zmenu, ale práve tá zmena 

bola tou príčinou, prečo boli tie siahodlhé zastupiteľstvá. 
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Pretože keď poslanci sa do istého času majú možnosť 

prihlásiť a vedia, čo chcú povedať k tej veci, tak majú 

obmedzené množstvo, aby sa potom hlásili na iných. Pretože 

tam sa môže stať to, že na každú jednu, na každé jedno 

vystúpenie, niekto si povie, že aj ja chcem vystúpiť. 

A zase povie nejaké nové vystúpenie a naňho sa zase niekto 

iný chytí. A tam sa môže naozaj stať, že potom budú tie ho 

diskusie trojhodinové. 

Ale poďme to skúsiť. Som za. Hlasujem za.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Poprosím, dajte slovo pánovi Cmorejovi ako 

predkladateľovi, aby uzavrel (gong) (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo). 

Mgr. Ing. Peter   C m o r e j ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za diskusiu. 

Chcel by som reagovať najmä na Tomáša Palkoviča 

a čiastočne aj na Olivera Kríža. 
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Tomáš,  

nemáš pravdu, že rovnaké to máme v Petržalke. 

V Petržalke naťahuje tú diskusiu najmä to, že my nemáme 

obmedzené faktické poznámky a ty faktickú môžeš dať ešte aj 

potom čo, čo, čo  skončil ten človek s riadnym príspevkom. 

A potom sa to cyklí v tých faktických poznámkach. To tuná 

nemáme a ani by som to nikdy nenavrhol. Tuná budeš môcť na 

faktickú zareagovať len, len kým neskončí ten predrečník 

s tým riadnym príspevkom. A to je odpoveď aj, aj na Olivera 

v podstate, že týmto sa to veľmi obmedzuje.  

Takže, len toľko by som chcel k tomu povedať. 

A ešte raz by som vás poprosil, aby ste ten 

pozmeňovák Milanov neschválili, lebo to by, lebo výsledok 

by mohol byť ešte horší, ako teraz je. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou pán poslanec Vetrák. 
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JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Keďže sa ma tu niektorí pýtajú poslanci, že čo som 

vlastne navrhol v rámci toho pozmeňujúceho návrhu, tak len 

zopakujem, keď pán Cmorej odporúča neschváliť. Ja 

samozrejme to nechám na vás. 

Ja tým pozmeňujúcim návrhom vypúšťam možnosť, aby po 

ukončení diskusie mohol poslanec navrhnúť znovuotvorenie 

celej diskusie. To je, to je, to je vlastne to, čo 

navrhujem eee. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Pán poslanec Cmorej,  

ale takto sa to nedá, že mi budeš skákať do reči. Veď 

sa  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Kľud. Veď nič sa nedeje. Ja to nechám na poslancov.  

Hovorím ti, že je to novinka, ktorá nebola ani pred 

tou náhubkovou novelou. To, že ty si o nej presvedčený, 

v poriadku. Ja si myslím, že momentálne nie je na to vhodný 

čas, pretože ani tvoj klub to nenavrhoval predtým.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Ja by som ukončila túto diskusiu tým, že naozaj teraz 

hovoríme o malej novele, ktorá bude platiť podľa všetkého 

len pár mesiacov a pripravujeme veľkú novelu. 

Takže ja teraz poprosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Čiže k tomuto materiálu bol podaný jeden pozmeňujúci 

návrh a to, aby v texte, teda v novom znení článku 5 odsek 

17 sa v druhej vete vypustili slová  

alebo znovuotvorenie prihlasovania do rozpravy. 

Môžte dať o tom návrhu hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťpäť poslancov, proti traja, zdržali sa 

siedmi, nehlasovalo osem poslancov. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.9-Návrh dodatku č. 13 rokovacieho poriadku Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
pozmeňovací návrh p. Vetráka  

– vypustenie z čl. 5 ods. 7 v druhej vete navrhnuté slová 
 

 Prítomní: 43 Áno 25 Nie: 3 Zdržal sa: 7 Nehlasovali: 8 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  
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J. Káčer nám. NEHLASOVAL Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

J. Krúpa  ZDRŽAL SA R. Kunst ZDRŽAL SA 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová NEHLASOVAL 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ZDRŽAL SA 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ZDRŽAL SA P. Cmorej  NIE 

V. Dolinay  NIE G. Grendel NEHLASOVAL 

J. Karman NIE 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ZDRŽAL SA J. Hrčka NEHLASOVAL  

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik NEHLASOVAL  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nech sa páči,  

návrhová komisia. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Čiže to, máme, máme ustálené vlastne znenie toho 

dodatku. 

A teraz budeme schvaľovať návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

schvaľuje dodatok číslo 13 Rokovacieho poriadku Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s účinnosťou 

1. júla 2020. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdva, proti jeden, zdržalo sa päť poslancov, 

nehlasovalo šesť. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.9-Návrh dodatku č. 13 rokovacieho poriadku Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 Prítomní: 44 Áno 32 Nie: 1 Zdržal sa: 5 Nehlasovali: 6 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ZDRŽAL SA  T. Palkovič  ZDRŽAL SA 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ZDRŽAL SA L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. NEHLASOVAL Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 
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J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová NEHALASOVAL 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ZDRŽAL SA 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ZDRŽAL SA P. Cmorej  NIE 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka NEHLASOVAL  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik NEHLASOVAL  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh dodatku č. 13 rokovacieho poriadku Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

dodatok č. 13 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy s účinnosťou 1. júla 2020. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 9A PERSONÁLNE ZMENY V MESTSKEJ POLÍCII 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo deväť A, Personálne zmeny v 

Mestskej polícii hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

Nech sa páči,  

máte slovo. 
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Zástupkyňa magistrátu 

No tak nakoľko súčasný náčelník mestskej polície pán 

Gajdoš požiadal o odvolanie z funkcie, hlavné mesto 

vyhlásilo nové výberové konanie na na nového náčelníka 

mestskej polície.  

Výsledok tohto výberového konania je však taký, že 

výberová komisia neodporučila ani jedného kandidáta na 

vymenovanie. A preto, teda od toho materiálu navrhuje sa 

odvolať súčasný náčelník pán Gajdoš z funkcie ku dňu 

31. 7. 2020 a od 1. 8. sa navrhuje poveriť zástupca 

náčelníka pre výkon služby vedením mestskej polície až do 

dňa, kedy bude vymenovaný nový náčelník.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja iba poviem to, že asi ste zachytili, že výberové 

konanie eee na nového náčelníka bolo nie že neúspešné, ale 

nikoho, nikto nebol vybratý, takže dá sa povedať, že 

neúspešné. To znamená, že my ideme vyhlasovať okamžite nové 

výberové konanie. Eee Marek Gajdoš končí do konca budúceho 

mesiaca, definitívne končí s prácou pre mestskú políciu. 

A bude poverený zástupca, to znamená, dokým nenájdeme nové 

meno nového mestské, šéfa mestskej polície. 
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Ja som sa trošku mmm zisťoval, čo sa udialo, lebo tam 

boli štyri mená. Dve sa odhlásili všeobecne. Ľudia naozaj 

neverili, že ukončíme spoluprácu s pánom Gajdošom. Stále si 

mysleli, že hľadáme iba nejaký spôsob ako ho tam cez nejaké 

výberové konanie udržať. Ale nie je to tak. Definitívne 

dneska odhlasujeme teraz, že jeho práca sa končí a budeme 

hľadať eee na druhom výberovom konaní. Dúfam, že s rovnakou 

porotou, ktorá sa ukázala ako veľmi prísna, ale ako veľmi 

dobrá. Môže pán poslanec Grendel povedať niečo k tomu. 

A dúfam, že sa nám to podarí zastabilizovať túto situáciu. 

To je asi z mojej strany všetko.  

Takže otváram diskusiu k tomuto bodu, ak sú nejaké 

otázky. 

Pán Grendel. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Keďže som bol za mestské zastupiteľstvo zástupcom 

v tejto komisii, tak by som povedal iba pár stručných 

poznámok. 

Z pôvodného počtu štyroch kandidátov sa výber scvrkol 

na dvoch. Zjednodušene kandidát A mal minulosť v tajnej 

službe, dlhodobú kariérnu a kandidát Bé bol zase dlhodobým 
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predstaviteľom Úradu na ochranu ústavných činiteľov, kde 

bol vo vysokej funkcii v čase najznámejšej kauzy tohto 

úradu, a to únosu vietnamského občana.  

Síce to samotné hodnotenie sa odohrávalo za 

zatvorenými dverami, ale napriek tomu by som rád povedal, 

že sa nenaplnilo to, čo bolo avizované jednou blogerkou, 

a síce, že už je vopred rozhodnuté v prospech kandidáta, 

ktorý mal minulosť v tajnej službe a že celé to výberové 

konanie je len akási pro forma nejaké pro forma divadlo, 

aby sa to aj nejako zúradovalo oficiálne.  

Skutočnosť je taká, že po vypočutí oboch kandidátov, 

či už po neverejnej časti, alebo po verejnej časti takisto, 

mal lepšie hodnotenie v rámci komisie nie tento kandidát, 

ktorý bol touto blogerkou označovaný ako vopred určený 

víťaz, ale druhý kandidát z úradu na ochranu ústavných 

činiteľov.  

Toto možno by mohlo byť aj takým kompasom pre tých 

ľudí, ktorí sledujú dianie v mestskom zastupiteľstve a na  

magistráte len cez rôzne zaručené blogy a informácie 

o rôznych výberových konaniach, pretože takéto blogy, či už 

išlo teraz o mestskú políciu, ale o je iné organizácie, sa 

vždy pravidelne objavujú so zaručenými informáciami, tak 

v tomto prípade to proste nebola pravda.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 299 

Čiže, lepšie dopadol druhý kandidát, ale ako som 

spomínal, keďže bol spájaný s najväčšou kauzou, ktorá sa 

dotýkala úradu, ktorý v minulosti reprezentoval, tak 

jednoducho výberová, výberová komisia, napriek tomu, že 

dostal lepšie bodové hodnotenie, sa rozhodla neodporučiť 

pánovi primátorovi ho nominovať pred zastupiteľstvom na 

túto pozíciu. 

To je asi všetko. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne a cením si, že ste si našli aj na 

to čas, že ste tam strávili deň. Eee eee mám pocit, že som 

poveril správnych ľudí, aby mne povedali, kto to, kto to má 

byť. A eee proste musíme hľadať ďalej.  

Pani poslankyňa Pätoprstá,  

máte slovo. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja som bola za zastupiteľstvo zvolená ako 

pozorovateľ. Potvrdzujem slová pána Grendle. 

Ja mám len taký osobný pocit, že možno niekedy eee 

komisia dávala väčší dôraz na to, čo sa píše na fejsbúku 
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(facebooku) a na blogoch, možnože by sa mohla byť trošku 

oprostená od tohto tlaku niektorých ľudí, ktorí to robia, 

podľa mňa, úplne cielene a vedome. Ale nepriamo tak aj 

ovplyvňujú samotné rozhodovanie. Lebo prax nám môže kľudne 

ukázať, že do výberového konania sa lepší kandidáti 

nedostanú a budeme musieť vyberať z toho, čo máme.  

 nemyslím si, že to boli zlí kandidáti, aj keď mali 

možno takéto, takéto tiene pochybnosti. Ukáže čas čo sa, čo 

sa udeje.  

Nie vždycky však má magistrát možnosť vyberať 

z nejakých úplne dokonalých prihlásených ľudí. Takže, 

neviem, či tie naše nároky nie, nie (gong) sú priveľké. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som sa pri tých prvých vetách pána kolegu Grendela 

trochu aj zľakol, že teda, že, že či toto bola tá najväčšia 

vec pri tom hodnotení, prečo obidvaja eee obidvaja 

kandidáti neuspali to, to že neuspeli to, že jeden robil 
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v tajných službách a jeden robil v ústave na ochranu 

verejných činiteľov. Som rád, že sa to potom vysvetlilo, že 

toto nenenebola nejaká, nejaká kvalifikácia, ktorá ich 

proste didiskvalifikovala.  

Ale mňa zaujíma to, že či súčasne teda ešte, ešte, 

ešte dnes súčasný náčelník končí v mestskej popopolícii 

úplne, alebo či iba končí vo funkcii náčelníka.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Platí to, čo som hovoril, že končí úplne v mestskej 

polícii.  

Pán poslanec Kríž. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Myslím si, že sa vzdávam svojho príspevku, pretože 

presne na toto som chcel poukázať. Ja som zachytil 

informáciu, že pán bývalý riaditeľ bude tam robiť nejakého 

procesného menežéra (manažéra), ale keďže ste to teraz 

popreli, tak to je irelevantné.  

Ja chcem oceniť aj ten profesionálny prístup aký ste 

zvolili v tejto, v tejto veci, vážený pán primátor. 

A naozaj takto by to malo fungovať aj na úplne iných 
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rôznych verejných postoch, keď človek urobí chybu, mal by 

odísť. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Záhradník s faktickou. 

PhDr. JUDr. Branislav   Z á h r a d n í k ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

To, čo povedal kolega Kríž možno vyplýva z toho, že 

v tom uznesení na poverenie zástupcu náčelníka pre výkon 

služby nemáme ume uvedené meno konkrétnej osoby, ktorá to 

je, že či by sme teda mohli vedieť to meno a že či by to 

nemalo byť aj v tom uznesení. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

My už sme to komunikovali. Bude poverený, máme na to 

ešte mesiac čas eee, bude poverený Tibor Lehotský. Človek, 

ktorý má dlhoročné skúsenosti s mestskou políciou. 

V súčasnej dobe je šéf mestskej polície v Petržalke. 
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Pokiaľ viem, nemusí byť to meno tam dané. Keď je to 

technická vec. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A odovzdávam slovo návrhovej komisie v tomto prípade, 

ak mmmmm.  

Máme ešte deväť minút doobedu, tak poďme na to. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Takže budeme schvaľovať návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu  

po A odvoláva JUDr. Mareka Gajdoša z funkcie náčelníka 

mestskej polície dňom 31. 7. 2020, 

a po bé (B) poveruje vedením mestskej polície eee a to od 

1.  8.  2020 do dňa vymenovania náčelníka mestskej polície 

zástupcu náčelníka pre výkon služby. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 
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(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za štyridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo traja. 

Prítomných štyridsaťštyri. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.9A-Personálne zmeny v Mestskej polícii hlavného mesta 
SR Bratislavy 

 

 Prítomní: 44 Áno 41 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
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Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka NEHLASOVAL  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik NEHLASOVAL  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Personálne zmeny v Mestskej polícii hlavného mesta SR 

Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. odvoláva 

JUDr. Mareka Gajdoša z funkcie náčelníka Mestskej polície 

hlavného mesta SR Bratislavy, Gunduličova 10, 811 05 

Bratislava, dňom 31. 07. 2020. 

 
B. poveruje 

vedením Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy 

zástupcu náčelníka pre výkon služby, a to od 01. 08. 2020 

do dňa vymenovania náčelníka Mestskej polície hlavného 

mesta SR Bratislavy Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta 

SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A dovoľte mi samozrejme v tomto momente aj poďakovať 

pánovi náčelníkovi mestskej polície, ktorý ešte mesiac bude 

zastávať svoju funkciu, ale aj takto pred zastupiteľstvom, 

za jeho odvedenú prácu. 

Všetci viete, že mi je nesmierne ľúto, ako to 

dopadlo, ale pravidlá sú pravidlá a my ich nemôžeme ohýbať 

a takto aj teda dopadlo. 

 

 

BOD 9B NÁVRH PREROZDELENIA FINANČNÝCH 
PROSTRIEDKOV Z GRANTOVÉHO 
PODPROGRAMU 4 NA PODPORU INVESTÍCIÍ 
DO ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY V 
HLAVNOM MESTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ešte na ďalší bod a to je bod deväť bé (B), 

a to je Návrh, návrh na pre prerozdelenia finančných 

prostriedkov z grantového pre Podprogramu 4 na podporu 

investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR 

Bratislave. 
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Nech sa páči,  

pán viceprimátor, rovno vám dám slovo asi. Alebo? 

Eee. Chcete vy, pani Tesarčíková? Ako. Asi viceprimátor, 

prvý (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Takže myslím si, že máme pred sebou naozaj veľmi 

dobrý a pek a pekný materiál, špeciálne v tejto dobe, kedy 

sa všade škrtá, dotácie sa rušia, tak mesto Bratislava 

naopak funguje a poskytuje investičný stimul k tomu, aby 

v meste, v mestských častiach, v meste, na župe, v celom 

Bratislavskom kraji vznikali, vznikali nové športoviská. 

Dneska ideme rozdeliť osemstopäťdesiattisíc euro 

sedemnástim projektom v trinástich mestských častiach.  

Čo treba povedať, tieto peniaze mesta sa zdupľujú 

o peniaze, ktoré poskytnú ďalší partneri.  

Čiže, dnešným hlasovaním my dokážeme zabezpečiť, že 

vznikne v Bratislavskom, Bratislave, nová športová 

infraštruktúra v hodnote viac ako milión štyristotisíc.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 309 

Čo je ďalším eee synonymom, je použitie tých 

prostriedkov, hej? vyberieme z dane za športoviská niekde 

okolo osemstošesťdesiatdeväťtisíc. Dneska rozdeľujeme 

osemstopäťdesiattisíc priamo do vytvorenia novej športovej 

infraštruktúry s partnermi, ktorí sa budú spolúčasťami 

podieľať, to bude cez je, to bude okolo jeden a pol 

milióna. 

Eee. Projekty vám asi konkrétne nebudem hovoriť. Tie 

všetci tam poznáte. Máte ich v materiáli. Myslím si, že 

každý jeden, za každý jeden projekt sa dá postaviť a bez 

problémov, bez problémov zdvihnúť ruku. Ja by som chcel 

veľmi poďakovať oddeleniu, pani Tesarčíkovej, Maťovi 

Lehutovi, takisto komisii,ktorá teda napriek trojmesačnému, 

alebo dvojmesačnému výpadku v zmysle kovidu (COVID), naozaj 

zabrala a projekty oho, vyhodnotila, ohodnotila, schválila, 

takisto všetkým členom komisie. Myslím si, že schvaľujeme 

veľmi dobrú vec.  

Času je málo, bodov veľa, a teda poprosím vás 

všetkých o podporu.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 
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Pani starostka Čahojová,  

máte slovo. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Myslím si, že všetko pán viceprimátor pom pomenoval 

vo svojom kratučkom úvodnom slove. 

Ja by som sa tiež chcela všetkým veľmi pekne 

poďakovať. Tým, ktorí zahrnuli takúto kapitolu grantovú 

schému do rozpočtu do mestského zastupite, mesta 

Bratislava, pretože to je naozaj výdatná pomoc. Napriek 

časom šetrenia, musíme šetriť tam, kde sa šetriť dá, ale 

investície do infraštruktúry, tobôž do športovej, pretože 

šport je na chvoste záujmu, eee eee toho veľkého, 

najväčšieho a vždy to zostáva na samosprávach  sanovať, 

pomáhať o svojim obyvateľom, aby mohli športovať na príme 

aspoň trošku primena primeranej úrovni okolitým krajinám.  

Nejde len o šport, ktorý je výkonnostný, 

profesionálny, ale najmä bež pre bežných ľudí, ktorí si 

chcú trošku eee eee pestovať telesnú kultúru.  

Ja vám veľmi pekne za to ďakujem. Lebo športová 

infraštruktúra v meste Bratislava je mnohokrát 

v havarijnom, hanebnom stave. 
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Takže, ďakujeme veľmi pekne za túto výdatnú pomoc.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Krúpa. 

Ing. Jozef   K r ú p a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja obdobne by som chcel poďakovať, samozrejme, za 

príspevky, alebo teda podporu všetkých mestských častí, 

samozrejme aj Záhorskej Bystrice. A vnímam, že teda možno 

tento rok tá podpora pre Záhorskú nie je taká veľká ako by 

možno by sme boli radi, ale ja samozrejme rešpektujem 

vyváženosť, pretože v minulom roku sme dostali najvyššiu 

podporu v zmysle podpory na našu školskú telocvičňu, 

respektíve multifunkčnú špol športovú halu.  

Ale mal by som predsa len jednu otázku, lebo ja v tom 

materiáli vidím, že väčšia časť tých prostriedkov sú 

vlastne prostriedky, ktoré si využi, ktoré sa využívajú 

z poplatku za rozvoj, ktoré jednotlivé mestské časti, či 

tomu teda tak dobre rozumiem, ale v rámci toho materiálu to 

je, to znamená, sú to vlastne prostriedky mestských častí, 
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ktoré dávajú ako poplatok za rozvoj a šesťstotisíc je práve 

z týchto prostriedkov využitých.  

Takže otázka smeruje k tomu, že či by možno, aký je 

vplyv nás poslancov, povedzme rozhodovať o tých 

jednotlivých eee finančných čiastkach v zmysle poplatku za 

rozvoj aj v rámci iných kapitol mestského rozpočtu? 

A zapájať ich. Lebo ja poviem neskromne, že Záhorská 

Bystrica, napriek tomu, že patrí k tým menškým, menším 

mestským častiam, tak patrí práve k tým, ktorí, ktorých 

poplatok za rozvoj tvorí väčšiu veľkú mestskú eee relatívne 

veľkú sumu. 

A možno by sme privítali, pán primátor aj takú 

informáciu, keby sme vedeli možno pravidelne dostávať, že 

aký veľký poplatok z jednot, za rozvoj, z jednotlivých 

mestských častí ide, ide do magistrátu. Lebo ja keď to 

vnímam ako sa stavia možno v Starom Meste, v Novom Meste, 

v Ružinove a vnímam teraz tieto, tieto financie, povedzme 

s porovnaním so Záhorskou Bystricou, tak mám pocit, že ten 

poplatok za rozvoj nemá takú tendenciu, ako ja vnímam 

veľkosť tej stavby. Ale to tak skôr na doplnenie. 

Čiže, ešte raz, ďakujem. A privítal by som, keby, 

samozrejme, aj v rámci iných možností bolo zapájať poplatok 

za rozvoj v iných aktivitách v rámci jednotlivých mestských 

častí. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Lamoš. 

Ing. Roman   L a m o š ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Chcel by som poďakovať, že sme vôbec mali možnosť do 

športovej infraštruktúry prerozdeliť osemstopäťdesiattisíc 

euro v tejto ťažkej dobe. 

Chcel by som poďakovať pánovi Lehutovi, ktorý si so 

mnou prešiel každý jeden projekt v rámci tej komisii, 

v ktorej sme zasadli. Skutočne sme preštudovali projekčnú 

dokumentáciu rozpočty a vybrali sme z predložených 

štyridsiatich siedmych projektov, myslím si, že skutočne 

najlepšie projekty, ktoré nám daný rozpočet a dané možnosti 

umožňovali.  

Tak vás chcem len veľmi pekne poprosiť o podporenie 

tohto návrhu v celom znení. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Záhradník, 

máte slovo. 

PhDr. JUDr. Branislav   Z á h r a d n í k ,    poslanec MsZ: 

Ď ďakujem pekne. 

Všetci ďakujeme. Naozaj si myslím, že v týchto časoch 

osemstopäťdesiattisíc na športovú infraštruktúru 

v Bratislave je veľmi, veľmi dobré a je správne, že mesto 

nekrátilo túto položku a ani neobmedzilo tento grantový 

program. 

Vždy keď dostaneme takýto súpis schválených dotácií, 

tak je úplne prirodzene, že sa tak pozeráme ako je 

zachovaná spravodlivosť medzi jednotlivými mestskými 

časťami. Tu mám pocit, že naozaj je to veľmi vysoko 

vyvážený materiál.  

A chcem poďakovať najmä za našu spojenú školu 

Tilgnerova, kde je areál dlhodobo v nie neoptimálnom stave. 

Tých osemdesiattisíc bude určite významnou položkou, ktorá 

nám pomôže.  

Takže, ďakujem pekne. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 315 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Pani p pani starostka Aufrichtová,  

nech sa páči. 

Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

Tiež sa chcem poďakovať za to, že 

z osemstopäťdesiattisíc sedemdesiatdvatisíc ide Mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré má naozaj nedostatok 

aktivít, alebo teda plôch, ktoré sa dajú využívať na 

športové aktivity.  

V Starom Meste to bude realizované občianskym 

združením na Základnej škole Vazovova.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Ja by som sa pri tomto materiály rád spýtal, eee je 

to, je to super, že sa konečne po dlhých rokoch ide 

investovať do športovej infraštruktúry. 

My keď sme tento materiál mali na komisii, tak nejaký 

následný bod bol aj bod ohľadne mmm, myslím že trošku 

nešťastného rozhodnutia, keď sme v jednom balíku pri 

zvyšovaní daní eee zvýšili dane aj pre športové areály, 

pre, pre kryté haly. Bol tam zástupca športovej haly 

Mladosť, kde teda skutočne tie dane bo boli zvýšené 

dramaticky. My my sme sa mu teda snažili vysvetliť, že je 

to proste chyba národnej legislatívy, kde ten eee tá 

športová infraštruktúra je zaradená do rovnakej kategórie 

ako nejaké komerčné prevádzky. 

Tam bolo sľúbené teda, tam bolo povedané,  že má byť 

nejaké pracovné stretnutie k tomuto. Akým spôsobom bo by 

sme mohli eee do toho prechodného obdobia také, takýchto 

u ukrivdených kvázi prevádzkovateľov športovej 

infraštruktúry, za ktorých sme samozrejme vďační, aby sme 

ich mo mohli nejako odškodniť.  

Tak len sa chcem spýtať, či už to, to to stretnutie 

prebehlo a či teda tam do do došlo k nejakému konsenzu, 

alebo či sa  stále cítia, aj keď právom, ale bohužiaľ, my 

s tým nič neurobíme, ukrivdení. 

Ďakujem. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 317 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Asi zodpovie pán viceprimátor.  

Tak dokončíme faktické a poďme na to. 

Milan Vetrák, vy máte, vy máte pro,  

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

No áno.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

procesnú, hej? 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Priznám sa, že nemáme to tiež ešte úplne domyslené. 

A potom to v rámci toho rokováku spravíme. Len využívam 

túto možnosť, lebo bude za chvíľu obedná prestávka. A len 

pripomínam teda členom komisie na ochranu verejného záujmu, 

že sme sa dohodli na tom poslednom rokovaní, tí čo tam boli 

a tí čo tam neboli, tak teraz sa to dozvedia, že o pol 

druhej tuná v rámci obednej prestávky budeme mať zasadnutie 

ešte komisia na ochranu verejného záujmu. 
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Takže, aby ste sa nerozutekali a aby ste to takto 

vedeli, že o pol druhej si tuná na chvíľu sadneme.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Eee. Pani poslankyňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja sa chcem spýtať. Tá komisia, ktorá vyberala, to sú 

poslanci, alebo sú to nejaká odborná verejnosť? Lebo máme 

už teda ten trend, že projekty posudzuje odborná verejnosť, 

ktorá je trošku nezávislá vzhľadom na územie.  

Keď si zoberiete tie projekty, nie je tam ani jeden 

projekt, ktorý by sa týkal mestskej časti Petržalka. Keď 

som si pozerala zoznam poslancov, ani jeden nie je 

z mestskej časti Petržalka, ale veľa tých projektov je 

práve z tých častí, ktorých, ktorí sú poslanci. 

Či chcete, alebo nechcete, vždycky to ovplyvní 

rozhodovanie. Neuvažujete nad tým, aby ten, ten výber bol 

robený takou nezávislou odbornou komisiou osobností zoš 

z oblastí športu? Myslím si, že by to bolo podstatne 

férovejšie.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

K tomu potom možno sa vyjadríme ja aj viceprimátor 

a pán Krúpa. 

Ing. Jozef   K r ú p a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ešte faktickou ohľadom trošku súvisiacej veci, čo 

hovoril, mám pocit, kolega Peťo Pilinský ohľadom tej dane 

z nehnuteľností. 

Áno, aj my máme doda do dotazy ľudí, ktorí majú 

športový areál, kde postavili k tomu šatne so sociálnymi 

zariadeniami. V minulosti platili daň z nehnuteľnosti za 

tie túto šatňu šesťdesiatsedem euro a teraz im došiel výmer 

z nehnuteľnosti štyristo euro. 

Samozrejme, že závisí to od klasifikácie tej stavby 

ako je, ako je vedená. Iba hovorím, že tiež dochádza, 

dochádza k niekedy že, že áno, to zvýšenie dane má malo 

svoje aj negatívne vo vzťahu k niektorým teda skupinám. 

Ale ešte, ešte jedna možno otázočka súvisiaca s tým, 

že sa tam teda využíva ten poplatok za rozvoj.  
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Krátka, ja som mal pocit, že sa kumulujú peniaze do 

tohto fondu z iných prostriedkov ako z poplatku za rozvoj. 

Poprosím o potvrdenie, alebo vyvrátenie.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Poďme na tie odpovede. 

Juraj,  

keď dovolíš, ja by som možno odpovedal na iba na 

jedinú vec a ty ma doplň o o tom, že akým spôsobom to 

vyberať.  

Ja som túto diskusiu s viceprimátorom absolvoval. 

Všetci viete, že viceprimátor má práve tento šport na 

starosti a on bol ten, ktorý vlastne túto, podľa mňa, veľmi 

dobrú a peknú vec eee ťahal a eee do, Juraj mi dal jednu 

dobrú odpoveď. Že toto neni úplne podobné ako grant na 

kultúru, kde sa bavíme o nejakej budúcej veci, kde sa 

bavíme o nejakých veciach, ktoré, ktoré naozaj musia byť 

posudzované inak, tu je veľa vecí, ktoré on musí mať eee, 

alebo musí byť jasné, musí to byť prediskutované 

s mestskými časťami. Chceme vedieť, že to je reálne. Že to 

bude dokončené.  
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Ja som ho prosil a je to vec, o ktorej sme sa bavili, 

aby sme investovali možno väčšie peniaze do vecí, ktoré 

budú dokončené. Že začne z nich prichádzať úžitok čím 

skorej.  

A je to trochu iný typ eee grantu. Väčšina z toho ide 

mestským častiam priamo. To znamená, že eee, to chcem 

povedať a to bol argument.  

iete, že ja som najväčší zástanca, že urobme 

nezávislé komisie, nech to rozdeľujú, ale myslím, že toto 

je trošku in iná, iný, iná vec.  

Iba za mňa toľkoto.  

Pani starostka Čahojová,  

chcete ešte? 

Áno. Ešte pred tým.  

Pani starostka Čahojová a potom už Juraj asi zodpovie 

všetko. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Nechcem, ale chcem aby zaznelo, že aj mestská časť 

Petržalka nebola ochudobnená a dostala príspevok 
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šesťdesiattisíc na prestavbu bikrosovej dráhy na Haanovej 

ulici.  

Takže, aby zaznela tá správna informácia aj do éteru.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán viceprimátor Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Tak ja to prejdem najprv s tými ľahšími a teda 

doplním aj pani starostku Čahojovú. 

Čiže, Petržalku vnímam, že dostala šesťdesiattisíc na 

Pamperk (PumpPark), to je naozaj jedna super vec. Chodím si 

tam osobne pozerať. Posielajú mi z občianskeho združenia 

videá ako to funguje. Ja som s tým za šport na meste veľmi 

spokojný.  

Som rád, že sa teda dokončí aj tá druhá fáza. Neviem, 

ešte to, podľa mňa, nebude úplne kompletné, ale keď sa nám 
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to podarí za naše volebné obdobie dokončiť, tak si môžme 

povedať, že máme jednu amatérsku perfektnú vec pre decká. 

Ďalšia vec, ktorá si myslím že súvisí s Petržalkou je 

päťdesiatjednatisíc Eur, ktoré sa ide investovať na 

Zemníku. Taká bola a to v zásade plynie aj z požiadavky 

vodákov. Ale išlo mi to skôr, že áno, toto je 

infraštruktúra opäť hlavne smerom k Petržalke. Aj keď teda 

táto zrovna nie je úplne pre amatérsky šport. 

Toto je zase ďalšia vec. 

Snažíme sa to rozdeliť aj spôsobom, že čo najviac pre 

amatérov, aby to bolo vonku, aby to bolo všeobecne využí, 

využiteľné. A potom sem-tam naozaj pomôcť tým, ktorí dlho 

dlho dlhodobo žiadajú a nikto na nich nemyslí.  

Ale beriem, že sa v tom možno ťažšie zorientuje. Tuná 

nebola, ne nebol žiadateľom mestská časť Petržalka, čiže 

preto sa ti to zdalo, že to proste takto je. 

K výberu.  

Najprv prejde to našim v zásade si myslím, že 

relatívne odborným, odbornou športovou komisiou a športovým 

oddelením, kde sedí pán Valovič, ktorý robí na 

bratislavskom športe viac ako dvadsať rokov. Čiže, o jeho 

prehľade asi by sme pohy pohybovať, pochybovať nemuseli. 
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Následne pán Lehuta, bývalý bránkár Slovana Bratislava vo 

futbale, tiež nejaký vzťah k športu by mal mať.  

Čiže, to sú ľudia, ktorí sa na to pozrú ako prví. 

Druhí sa na to pozrie eee komisia zložená 

z poslancov, ktorú ste si v zásade určili vy, ale opäť si 

myslím, že sú to ľudia, ktorí, či Roman Lamoš, Igor 

Polakovič, ktorí majú, nechcem menovať všetkých, neurazte 

sa, Jožo Krúpa, Zdenka Zaťovičová. Čiže, čiže už som ich 

vymenoval skoro. Ktorí opäť majú blízko k športu a nikto 

tam neni takí, že tomu, že že nevie k tomu niečo povedať. 

Každý projekt sa snažím si prejsť ja pred tým, alebo 

teda viem, ktoré združenia za mnou chodia, ako reálne 

fungujú. A teda snažím sa zabezpečiť to, aby keď dáme 

peniaze, tak tie peniaze niekde nezostali zdefraudované, 

ale boli dokončené. Samozrejme, garantovať to neviem, ale 

viem pre to maximum. 

No a na konci to ešte ide do školskej komisie, kde 

sedia viacerí odborníci zo strany verejnosti, sú to rôzni 

pedagógovia na FTVške (FTVŠ), sú to rôzni športovci, 

v osobe pána Hochschornera máme pom akože otca 

olympionikov. Neviem si už predstaviť ako 

transparentnejšie, akým ešte väčším procesom by som tomu 

vedel pomôcť.  
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A na konci to teda schvaľujete ešte vy ako mestské 

zastupiteľstvo. Teda poslanci.  

Myslím, že už vnášať do toho ďalšej väčšej 

transparentnosti by už eee ani by som to nenazval 

transparentnosťou, ďalšieho nejakého orgánu by nemuselo byť 

úplne, úplne vhodné a naopak, by to už začalo proces 

brzdiť.  

Eee. Športová infraštruktúra vesus dane.  

Otázka bola, že ako sme sa dohodli, hej?  

Hneď po finanč, po športovej kom, športovo-školskej 

komisii sme zasadli na úrovni daňový výber, teda 

z Blagoevovej šéfka pani Čechová, za financie pán Lupták, 

školské oddelenie, STARZ, my a pán Ašváni ako teda najväčší 

platiteľ daní za športoviská. Jedna z jeho požiadaviek 

bola, aby vôbec táto daň bola znovu reinvestovaná v športe, 

čo u nás sa deje v oveľa väčšom, v oveľa väčšej miere, 

u nás sa do športu investuje viac. keď ešte zoberieme teda 

aj STARZ, zoberieme rôzne iné granty, podpory podujatí. 

Čiže, toto si myslím, že zachované, zachované je.  

Vo fonde malo byť jeden milión euro. Je tam 

osemstopäťdesiattisíc a je to presne pre to, aby sme 

dokázali rýchlo vytvoriť fond na podporu ľudí, ktorí naozaj 

že vlastnia športoviská. Musia byť vlastníci. Nemôže to 
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byť, napríklad, ja neviem, že ten Národný futbalový 

štadión, tak polovička tých pozemkov je v nájme a tým pádom 

oni neplatia daň z nehnuteľnosti. A to je tiež taká 

zaujímavá vec vcelku.  

Čiže, vlastníci, ktorí budú vlastniť viac ako päť 

rokov, budú určite dostanú nejakú dotáciu. Neni to úplne 

asi tak, ako by chceli, ale je to, je to, je to nejaká 

snaha pomôcť.  

Mesto v osobe pána Luptáka, ktorí tu nesedí, žia 

žiada, tuším pred pol rokom začalo komunikáciu, respektíve 

žiadosť zmeny zákona o miestnych daniach, kde my 

potrebujeme z tej kategórie ostatné dostať možno 

športoviská, zadefinovať jasne, čo je športovisko a potom 

samozrejme tú daň chceme a vieme otvoriť a vieme urobiť ju 

takou, aby bola, aby bola spravodlivá.  

Ich najväčším problémom týchto ľudí je to, že u nás 

sa táto daň platí podľa zablat, zabratia plochy, nie podľa 

výšky, hej?  

Oni oponovali tým, že ak má niekto administratívne 

centrum, síce s malou rozlohou (gong), ale vysoké, tak, tak 

je to nespravodlivé. A áno, je to nespravodlivé. Dneska ten 

zákon je nespravodlivý. Nevieme spravodlivo vyberať dane 

voči všetkým tým skupinám. Ale robíme na tom, aby sa to, 

aby sa to zmenilo.  
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A posledné bolo, že ako sa, ako sa napĺňa tento fond.  

(gong) no, určite bol záujem ho napĺňať tak, aby to 

bolo veľmi adresné, možno percentom z rozpočtu, aj to tak 

tuším máme schválené, no ale sme v mimoriadnej situácii. 

A keď momentálne vieme napasovať tieto peniaze, lebo na 

konci myslím, že tej športovej infraštruktúre je jedno, že 

aký bol pôvod tých peňazí, že či to bolo z dane, alebo 

z takej dane, alebo z onakej,  tak sa našiel spôsob, že by 

sme vedeli veľmi efektívne použiť tentokrát eee, ako sa 

volá tá daň? Poplatok za rozvoj. Hej?  

Čiže je to len zdroj. Ak by bol dostatok na 

kapitálových, tak to, by to bolo z kapitálových. Teraz sa 

použil tento zdroj. 

Čiže, neni to žiadny úzus, konsenzus, ani budúcnosť. 

Je to takzvané umenie možného. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Rýchla faktická Milan Vetrák. 

Chcem povedať, že už nám ubieha obed. Lebo musí 

končiť obed o štrnástej. Len aby ste.  
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Žiadna, žiadny tlak, samozrejme, ale.  

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pánovi viceprimátorovi za vysvetlenie.  

Ja som to aj tak chápal, ani nie tak, že sa pani 

Pätoprstá nejak sťažovala na to, že by tam nebola 

Petržalka, objektívne, keby na Petržalku nevyšlo, tak 

nevyjde, aj s tým treba  niekedy rátať, alebo na nejakú inú 

mestskú časť.  

Ale k tomu Pampreku (PumpPark) sa len chcem spýtať,  

lebo ja tiež ten projekt poznám, je to asi päť minút od, 

od, od môjho trvalého bydliska, takže môj synovec, neter 

tam chodí na tých bicykloch. Je to taká napoly voľnočasová 

aktivita, napoly športová. Ale už aj minulý rok, myslím že 

tam išli nejaké dotácie. Len sa chcem spýtať teda, teraz 

tam ide osemdesiatpäť, osemdesiattisíc.  

Čiže, rozumiem tomu tak, lebo ja som ten projekt 

videl. Ja som pred pár rokmi s tou pani sa aj stretol, aj 

sme si sadli, my to vysvetľovala, je to pekný projekt, že 

to vlastne už bude dobudovanie toho Pampreku (PumpPark), ak 

som to správne pochopil. Že to vlastne už celý ten projekt 

tak, jak bol na nakreslený a na spracovaný, tak to si len 

chcem overiť, že či je to už vlasnte finiš toho celého?  
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Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

siattisíc, šesťdesiattisíc, pokiaľ teda správne vidím  

a malo by to byť už dokončenie toho projektu.  

Samozrejme, tam sú naplánované ešte aj ďalšie veci, 

aj v zmysle k nejakému skejs smerom k spej skejtparku 

(skatepark), k nejakým ďalším doplneniam.  

Čož ale opäť, ako naozaj, v tom areáli to sedí a je 

super, že to niekto robí, že sa o to stará, že to funguje. 

A je to v zásade zadarmo.  

Takže, my sme veľmi radi, že takéto občianske 

združenia v Bratislave sú a určite im budeme pomáhať aj do 

budúcna, ak bude záujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia: 
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Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta po prerokovaní  

materiálu schvaľuje poskytnutie dotácie z grantového 

Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej 

infraštruktúry v hlavnom meste v sume, celkovej sume 

osemstopäťdesiattisíc Eur na tie projekty, ktoré sú v tom 

návrhu uznesenia uvedené pod sedemnástimi bodmi. 

Môžte o tom dať hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za štyridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovala jedna. 

Prítomných štyridsaťdva. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.9B-Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z 
grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej 

infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave 

 Prítomní: 42 Áno 41 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z grantového 

Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej 

infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

poskytnutie dotácií z grantového Podprogramu 4 na podporu 

investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste 
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Slovenskej republiky Bratislave v celkovej sume 850 000,00 

Eur na projekty: 

1. Futbalový klub Rača, o.z., Černockého 2, 83105 

Bratislava, IČO 31769756 – Výstavba nových 

a prestavba existujúcich miest na sedenie – 

35 00,00 Eur, 

2. Pedál, o.z., Holubyho 5, 81103 Bratislava, IČO 

42269164 – PumpPark Petržalka – Prestavba 

bikrosovej dráhy Haanova ul., Petržalka na 

pumptrack – 60 000,00 Eur, 

3. Hasičský zbor Bratislava Staré Mesto, Žilinská 

7028/1, 81105 Bratislava, IČO 51983893 – Workout 

ihrisko pre Hasičský zbor Bratislava Staré Mesto – 

3 300,00 Eur, 

4. Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 82705 

Bratislava, IČO 00603155 – Základná škola Kulíšková 

– stavebné úpravy telocvične – 90 000,00 Eur, 

5. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 82107 

Bratislava, IČO 00603295 – Športové ihriská 

v areáli ZŠ Rajčianska – 62 500,00 Eur, 

6. Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica, Námestie 

Rodiny 1, 84357 Bratislava, IČO 00604887 – 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 334 

Basketbalové ihrisko v školskom areáli – 

10 000,00 Eur, 

7. Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica, Námestie 

Rodiny 1, 84357 Bratislava, IČO 00604887 – Výstavba 

workoutového ihriska – 10 000,00 Eur, 

8. Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 84402 

Bratislava, IČO 00603406 – Vybudovanie 

hokejbalového ihriska v parku Pekníkova – 

80 000,00 Eur, 

9. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 

83291 Bratislava, IČO 00603317 – Rekonštrukcia 

športového areálu pre Kramáre a Kolibu – 

90 000,00 Eur, 

10. Futbalový klub Lamač, Na Barine 11, 84103 

Bratislava, IČO 31783719 – Rekonštrukcia hracej 

tréningovej plochy – 55 000,00 Eur, 

11. Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice, 

Trojičné námestie 11, 82106 Bratislava, IČO 

00641383 – Pumptracková dráha – 80 000,00 Eur, 

12. Združenie pomoc škole Tilgnerova, o.z., Tilgnerova 

14, 84105 Bratislava, IČO 31772323 – Rekonštrukcia 

športoviska v areáli Spojenej školy Tilgnerova 14 – 

80 000,00 Eur, 
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13. Slovenská kanoistika, o.z., Junácka 6, 83104 

Bratislava, IČO 50434101 - Kvalitné podmienky 

kanoistov – 51 000,00 Eur, 

14. Telovýchovná jednota Jarovce, o.z., Ovocná 17, 

85110 Bratislava, IČO 42181861 – Osvetlenie 

futbalového ihriska – 34 000,00 Eur, 

15. Lokomotíva Devínska Nová Ves, o.z., Vápencová 34, 

84107 Bratislava, IČO 30811465 – Obnova a 

obstaranie sociálneho a technického zázemia v 

športovom areáli Vápencová 34, 841 07 Bratislava – 

35 000,00 Eur, 

16. Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4, o.z., 

Vazovova 4, 81107 Bratislava, IČO 17319617 – Nový 

školský dvor ZŠ Vazovova 4 – 68 200,00 Eur, 

17. VAVA Land, s.r.o, Hraničná 24, 82106 Bratislava, 

IČO 52898075 – Workoutnime to spolu – 6 000,00 Eur. 

koniec poznámky) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Asi to nebudeme predlžovať, poďme na obed. Dáme ho 

štyridsaťpäť minút? O štrnástej tu? Budem vás zvolávať.  

Ďakujem veľmi pekne. 

 

(prestávka od 13.15 do 14.07 h) 

 

 

 

BOD 69 SPRÁVA O BEZPEČNOSTNEJ SITUÁCII NA 
ÚZEMÍ MESTA BRATISLAVA ZA ROK 2019 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

Máme tu pána Pavlíka, ktorý nám, ktorý nám prednesie 

Správu o stave bezpečnosti v našom meste, ale nie len.  

Takže, poprosím vás, zaujmite svoje miesta, aby sme 

boli uznášaniaschopní a prejavili aj tak nejakú úctu eee 
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eee k policajnému riaditeľovi Pavlíkovi, ktorého tu máme. 

Ku krajskému policajnému riaď.  

Bola zmena?  

Kto je ešte hore? Je tam ešte niekto hore od nás? Tak 

poďme, poprosím vás.  

Je niekto vonku?  

Nažeňte, prosím vás, z vonku ľudí, keď sú tam nejakí. 

Akýkoľvek sem dajme. Ja im poviem, ako hlasovať.  

Nech sa páči, pani poslankyňa, pán poslanec, poďte. 

Dobre.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

A tak, chcem aby oné. 

Pán poslanec je tu, dobre.  

Pán starosta,  

vidím ťa. Ideš? Dve minúty?  

Dobre. Začneme. Však počuť je aj hore a. 

Nech sa páči, takže vítam medzi nami riaditeľa 

Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave pána 

Pavlíka, ktorý od prvého dňa, od kedy som vo funkcii, je 

pre nás výborný a skvelý parnter.  
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Eee. A ďakujem, že prišiel a nech sa páči, je to na 

vás. 

plk. Mgr. Adrian   P a v l í k ,  riaditeľ Krajského 

riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky 

v Bratislave: .  

Dobrý deň vám prajem. 

Pán primátor,  

dámy a páni, pred rokom, keď som predkladal správu za 

rok 2018, som sľúbil, že urobím to trošku záživnejšie, aby 

sme neboli v zajatí len tabuliek. Z toho dôvodu krátka 

prezentácia, ktorá bude hovoriť jednak o minulosti, rok 

2019 a potom nejaké aspekty s náhľadom priority, ktoré si 

určilo Krajské riaditeľstvo v Bratislava  na nadchádzajúce 

obdobie. A možno teda povedať, že nebude to, alebo určite 

to neni v rozpore so smerovaním teda polície ako takej.  

V tej prvej časti sa budem venovať roku 2019, v tej 

ďalšej časti som vypichol také tri oblasti, ktorými, ako 

som spomenul, by sme sa chceli detailnejšie zaoberať. Je to 

vyšetrovanie enviro, ďalej opatrenia v doprave a realizácia 

pilotného preventívneho projektu, ktorému poviem záverom.  

K bezpečnostnej situácii za rok 2019 je paradoxom, že 

všetky ukazovatele hodnotení z predchádzajúcim rokom 2018 

vychádzali pozitívne. To čo ale determinovalo tieto 
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formálne výsledky štatistiky bolo, keď si ešte pamätáte, 

pocit bezpečia. Mienkotvorná vlastne otázka, alebo 

mienkotvorný status, na ktorý mal vplyv samozrejme v prvom 

rade, ako sme zistili my v rámci polície, veľmi silný, sú 

to sociálne siete.  

Vypichnem naozaj tie najdôležitejšie veci z tej 

správy s tým, že nechcel som sa porovnávať s ostatnými 

krajskými riaditeľstvami o tom, či je ten pocit bezpečia 

v Bratislave ako dobrý, alebo zlý a či je práca polície tým 

pádom môže byť hodnotená aj z mojej pozície kladne, alebo 

záporne.  

Pre porovnanie som si zvolil našich partnerov, to 

znamená, okolité hlavné mestá ako Praha, Budapešť, Viedeň, 

Bratislava, je veľmi zložité nájsť rovnaké parametre, keďže 

ešte v rámci Európskej únie nefunguje aproximácia práva 

a zosúladenie právnych predpisov, takisto aj kvalifikovanie 

jednotlivých skutkov by nebolo validné.  

Pre pocit bezpečia, keď sa teda obzrieme z roku 2019, 

boli aktuálne útoky na vonkajších priestoroch, čo je 

vlastne aj zohľadnené v tej tabuľke, ktorú vidíte.  

Neviem, či to dobre vidíte, tak to aj prečítam. Jedná 

sa o násilnú trestná činnosť páchaná na verejnom 

priestranstve, alebo mieste, čo sú ulice, námestia alebo 

parky, pri ktorej páchateľ svojim konaním ohrozuje, alebo 
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poškodzuje inú osobu na živote a zdraví. Je to spektrum 

bitiek, ublížení na zdraví, zraneniu osoby a tak ďalej.  

Vychádzame z čísel štyristotridsaťdvatisíc obyvateľov 

mesta Bratislavy. Každý vieme, že tento počet ako nie je 

reálny, pomohol som si trošku s technológiami, ktoré ste 

využívali aj vy pri zavedení a zabezpečovaní určitých ako 

nových projektov. Sú to dáta od mobilných operátorov. 

Vychádzali sme tu zdroj prírodovedeckej fakulty, ktorý 

predmetom zadania bolo od pondelka do konca týždňa 

monitorovať SIM karty, čo sa týka dňa aj noci. Vychádzalo 

to číslo cez šesťstotisíc. Znovu sme to vložili do tej 

tabuľky, kde sme urobili prepočet na stotisíc obyvateľov. 

Keď sa môžme pozrieť v poradí v nadväznosti na takto 

vybraný a špecifický výstup sme zaujali za Budapešťou druhé 

miesto. 

Z tohoto titulu, viem, že ešte to nie je úplne do 

detailu prepracované, sa zúčastňujeme každoročne stretnutí 

ako Stredoeurópskom regióne na poli riaditeľov služby 

kriminálnej polície  a takisto krajských riaditeľstvov. 

Chcem tam zaviesť ako niečo, čo by mohlo byť validné 

a skutočne by slúžilo ako argument, ktorý, ako som už 

spomenul, môže byť aj zneužitý v podobe hoaxov, v podobe 

nepravdivo uvádzaných správ, ktoré dokázali vyvolať jeden 

nepriaznivý fenomén a to je panika.  
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Panika, ktorá sa šírila ako neuveriteľne rýchlym 

spôsobom, kde naozaj my ako policajný zbor sme neboli tak 

rýchli, využili sme tam prvýkrát takisto ako túto zbraň, 

kde sme upozornili všetkých šíriteľov vlastne tohoto hoaxu, 

že sa jedná o páchateľa, ktorý sériovo pácha násilnú 

trestnú činnosť na ľuďoch konkrétne na ženách, kde to boli 

nepotvrdené informácie o nájdení bezhlavých tiel niekde 

v priestore Koliby a tak ďalej, ktoré v príčinnej 

súvislosti vtedy dokumentovanými prípadmi naozaj navodzoval 

stav paniky. Tu sme použili, ako som povedal, za pomoci 

prezídia, alebo teda fejsbuku (facebook) policajného zboru, 

ako túto zbraň opačne. Identifikovali sme tam s pomocou 

špecializovaného pracoviska zdroj tohoto hoaxu, čo je 

(gong) (poznámka: nezrozumiteľné slovo) nebolo na území 

Slovenskej republiky. Podarilo sa nám potom naozaj aj pod 

hrozbou sankcie a vysvetľovania vlastne ako tohoto 

skutkového stavu, naozaj zmeniť a behom dvoch, troch hodín 

sme v tomto prípade naozaj sami cítili zmenu a jednoducho 

tá panika ustúpila.  

Tu chcem povedať, že sú to naozaj veľmi dôležité 

veci, na ktorých už policajný zbor, čo sa týka fejsbúku 

(facebook) nastúpilo.  

Vrátim sa teda aspoň veľmi stručne k štatistike. Tým 

pádom aj mne sa úplne inak prezentujú tu tie čísla 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Veľmi krátko som 
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vytiahol obsahom vlastne celej správy v prílohe sú 

jednotlivé druhy trestnej činnosti, tak ako je zoradené 

v trestnom zákone, alebo respektíve v trestnom, áno, 

v trestnom zákone, život, zdravie a majetok.  

Bratislavský kraj znížený nápad trestnej činnosti 

v roku 2019, nebol to trend len pre hlavné mesto, bol to 

trend v rámci celej Slovenskej republiky s objasnenosťou 

osem štyridsaťosem percent. Boli to takisto pozitívne 

výsledky s predchádzajúcim obdobím. 

To, čo chcem ešte podotknúť, že policajný zbor, 

respektíve krajské riaditeľstvo v Bratislave v roku 2019 

neplnilo len svoje úlohy s paragrafu 2, čo je  základ 

ochrany života, zdravia a majetku, ale paralelne, z dôvodu 

vlastne medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky  sa na 

pôde, alebo teda na teritóriu Krajského riaditeľstva 

v Bratislave uskutočnilo aj deväťdesiat percent vlastne 

z podujatí, ktoré my sme nazvali celkovým názvom Multipress 

2019. Máte tam rozpísané vlastne všetky tie samity 

a ministerské rady, ktoré sa na území teda Bratislavy 

konali. 

Do toho, keď bola chvíľu prestávka, to bol jeden 

mesiac, sme využili na organizovanie spolu s vami ako so 

svojimi partnermi realizáciu Majstrovstiev sveta v ľadovom 

hokeji, kde v podstate tietko všetky veci mali príčinný 

vzťah na zabezpečenie vlastne tej bezpečnostnej situácii, 
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ktorú teraz vytrhnem, lebo bola najmarkantnejšie 

posudzovaná, hodnotená a analyzovaná, či už to bolo 

z prostredia laického, alebo teda odborného nejakých 

bezpečnostných analytikov a tak ďalej.  

Ja takisto vrátim naspäť v tenisovom žargóne ten 

míček na druhú stranu ako naozaj spolupráca s mestom, 

jednotlivými mestskými časťami bola absolútne 

profesionálna. Keď porovnám predchádzajúci prístup, nie až 

tak bol otvorený k tomu, aby sme identifikovali príčiny, 

väčšinou bolo pozerané len na tie dôsledky a očakávaná 

určitá represia zo strany policajného zboru. 

Veľmi dobre bol pojatý vlastne problém, bola to 

pracovná skupina, ktorá bola veľmi promptne a rýchlo pod 

gesciou primátora zriadená, pani Chovancová, náčelník 

mestskej polície a celé vedenie mestskej polície. 

Takisto aj v prvom rade vyzdvihnúť spoluprácu s pani 

starostkou mestskej časti Starého Mesta, sme identifikovali 

problém. Podarilo sa nám po dlhom čase za zaregistrovať 

zmenu aj vo vzťahu k samotným prevádzkovateľom.  

Zlomové vnímame vézetenko (VZN), ktoré upravuje 

zásadným spôsobom otváracie hodiny a prijal ša určitý 

regulatív, kde potom v spolupráci aj s ostatnými orgánmi 

štátnej správy, samosprávy, takisto aj externí vlastne 

kolegovia, či už je to ostatné bezpečnostné zbory, 
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ministerstvo financií, cez colný kriminálny úrad a tak 

ďalej, vieme oveľa účinnejšie vykonávať kontroly 

a v podstate zabezpečiť to, čo verejná objednávka 

obsahovala, poriadok.  

Vychádzajúc vlastne z týchto skúseností sme chceli 

pokračovať aj v roku 2020. Tu sa trošku ako v rámci časovej 

paralely dostávam do súčasnosti, kde zásadným spôsobom 

vstúpil do našich životov nie len civilných, ale aj do 

pracovných fenomén kovidu (COVID), ktorý v podstate 

absolútne od základu zmenil požiadavky, ktoré boli kladené 

na policajný zbor. Je tu vycitované vlastne všetky tie 

činnosti, ktoré sme museli paralelne pri zabezpečovaní to, 

čo nám vykoná, teda vychádza, z čoho máme zákonnú normu, 

realizovať všetky opatrenia, ktoré sú nižšie popísané. 

Veľkým prínosom bola realizácia opatrení od roku 

2016, keď si pamätáte ešte na mult, na eská pres (SK PRES),  

zabezpečenie multipressu, kedy sme spoločne aj s vami 

vybudovali a rozšírili systém riadenia. Tu bola zriadená 

vlastne priestor, alebo centrálny bod riadenia, kde sú 

vyvedené všetky technológie, ktorý ako keby sme našli pri 

realizácii úloh, ktoré tu vidíte od 12. 3. až po 10. 6. 

v časom horizonte vlastne jednotlivých realizácií. Nemať 

tento priestor, obávam sa, že by sme veľmi ťažko napĺňali 

všetky tie úlohy, ktoré boli dané na Bratislavu oproti 

ostatným krajským riaditeľstvám máme, nepoviem že je to 
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nevýhoda, ale jednoducho, je to danosť, čo sa týka vstupu 

na územie Slovenskej republiky. Hovorím o repatriovaných, 

a teda navrátilých osobách. Bol to v podstate jediný 

koridor, ktorý využíval medzinárodné letisko v Schwechate, 

takisto bol to koridor navrátilých ľudí na územie 

Slovenskej republiky.  

Vychádzajúc z toho, že v priestore Európskej únie, 

kde je voľný pohyb osôb, sme nemali východiskovú pozíciu, 

všetky oporné body sme museli vytvárať v spolupráci vlastne 

s es externými internými partnermi sa tam vybudovali 

provizórne vlastne miesta, cez ktoré bola možnosť sa 

napojiť a v podstate zvládnuť ten enormný ná (poznámka: 

odkašľanie) pardon, ten enormný nápor vlastne  

prichádzajúcich ľudí, kedy, aby ste mali predstavu, možno 

v týždni ostatné krajské riaditeľstvá realizovali desiatky, 

možno stovky umiestnený, čo sa týka vlastne repatriácie pri 

najsilnejšom vlastne vstupe na územie Slovenskej republiky 

jeden hraničný prechod realizoval v jednom operačnom dni 

sedemsto takýchto umiestnení. Na to veľmi zložitá logistika 

a povinnosť doprevádzať vlastne do karaténnych miest 

policajným zborom. Naozaj nemať tie skúsenosti 

z predchádzajúcich rokov ako, dovolím si tvrdiť, že by sme 

tieto výzvy veľmi ťažko realizovali.  

Len na prehľad, mimo policajtov, ktorí boli v riadnom 

výkone služby a zabezpečovali všetky tie ostatné veci, sme 
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mali v operačnom dni spolu do sto policajtov a takisto nám 

zabezpečovalo ministerstvo obrany, alebo respektíve armáda 

Slovenskej republiky  podporu, vďaka ktorej veľmi tiež 

kvalitný a profesionálny prístup sme dokázali zvládnuť 

všetky tie výzvy.  

Neboli to len spomínané hraničné prechody, ktorý sme 

mali vo svojej gescie vlastne päť na teritóriu Bratislavy, 

boli to ďalšie povinnosti v nadväznosti na zabezpečenie 

verejného poriadku v tých červených zónach nemocníc, ďalej 

karanténne zariadenia nie len v Bratislave, ale v blízkom 

okolí. Tu chcem vyzdvihnúť, tu sme predbehli trošku dobu aj 

s vami ako s magistrátom, a teda s hlavným mestom. A chcem 

sa vám za to veľmi pekne poďakovať. V rámci Slovenska sme 

mali vybudované ako prví karanténne mestečko pre ľudí bez 

domova a znovu vyzdvihnem spoluprácu vlastne s pani 

Chovancovou a s tímom ľudí a samozrejme, aj sa chcem 

poďakovať vám. 

Čo sa týka vlastne zabezpečenia, aby ste mali prehľad 

a aby som aj ja ako partner vystupoval otvorene, 

samozrejme, jedna vec je technická podpora, podpora takisto 

aj tých eee vonkajších vlastne partnerov vychádzajúc 

z toho, aby som mal aj ja teda zhodnotil ten skutkový stav 

čo sa týka personálnej obsadenosti, v nadväznosti aj keď 

disponujete technickým a ostatným ako vybavením, nedokážeme 

to  zrealizovať bez náležitej personálnej podpory. 
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Plánovaný stav dvetisícosemstotridsaťdva policajtov 

je daný ale na celé krajské riaditeľstvo, nie len na päť 

bratislavských okresov, ale sú to Malacky peťdes, Malacky, 

Pezinok a Senec. Skutočný stav je dvestoštyridsať, teda 

pardon, dvetisícštyristoštyridsaťsedem. Ten rozdiel, ktorý 

hovorí o pod sto je tristoosemdesiatpäť policajtov. Do toho 

musím ale zarátať aj policajtov, ktorí čerpajú či už 

rodičovskú, alebo teda materskú, alebo poprípade študujú 

v rámci denného štúdia, a to je reálne, tí ľudia sú 

minimálne na rok až na tri roky mimo polície. To znamená, 

súčet týchto dvoch čísel predstavuje cez 

štyristodvadsaťdeväť, alebo teda štyristotridsať ľudí.  

Keď si urobíte prehľad ako keby nám v Bratislave 

chýbali dve okresné riaditeľstvá, s ktorými, ako som 

zadefinoval, sme sa museli vysporiadať jednak v roku 2019 

a začiatok 2020 so všetkými uloženými úlohami.  

Tie ciele, ktoré sme definovali ešte minulý rok, to 

znamená pokračovať a vlastne riešenia hľadať v tom takom 

slovíčku šérovať (sharing) zdroje, je vlastne využívate 

spoločné technológie a samozrejme, aj ten ľudský potenciál 

svojou mestskou políciou. V tej dobe to boli ešte len 

pilotné projekty, kedy mesto, alebo teda mestská polícia 

rozbiehala tú pomyselnú stanicu, kde sa vyvádzali ako 

centrálne body na monitorovanie. V pilote sa tam zavádzali 

ešte ďalšie technológie.  
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Takisto aj my za policajný zbor ešte minulý rok bola 

predstavená a to, aktiv aktivovanie vlastne aplikácie Panik 

tlačítka, ktoré sme presne v spolupráci s mestom vyvíjali, 

aby sme skracovali oznámenie od incidentu, jeho správne 

posúdenie a samozrejme ako adekvátny zákrok, ktorého cieľom 

je minimalizovať škodlivý následok, čo sa týka samozrejme 

života a zdravia občanov a návštevníkov Bratislavy. 

Toto všetko s úrovne pilotu sa nám v súčasnosti 

preklopilo aj do formálneho zadefinovania, to jest dohoda 

o spolupráci, ktoré sme ešte, myslím, dva týždne dozadu 

posielal na mesto. A pokiaľ to bude teda odsúhlasené aj zo 

strany vedenia a pána eee, pána Valla, tak dôjde už aj 

k oficiálnej spolupráci a ako som povedal, k naplneniu 

šérovaniu (sharing) týchto zdrojov. 

Dostávam sa vlastne k prioritám a ktoré sme si 

vytýčili na pôde krajského riaditeľstva. A nie je to 

enviromentálna kriminalita len v nadväznosti na ten trend, 

ktorý je najviac momentálne teraz medializovaný dé štyri er 

sedem (D4R7), ale je to celkové, eee celková činnosť na 

pôvode, alebo v pôsobnosti envira. Nie sú to len skládky, 

sú to kontrola dovozu odpadov.  

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) som v rádiu aktuálne 

vlastne tiež iniciatívu ministerstva životného prostredia 

o vôli zakázať dovoz odpadu na územie Slovenskej republiky.  
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My paralelne pri vykonávaných kontrolách na 

hraniciach sme (poznámka: nezrozumiteľné slovo) služby 

kriminálnej polície s našimi partnermi, ktorých tu mám 

vycitovaných, samozrejme, sú to ešte ďalšie eee 

ministerstvá, či už je to ministerstvo dopravy a ostatné, 

s ktorými participujeme vlastne na zvládnutí týchto výziev.  

Čo sa týka, ako som už spomenul dé štyri er sedem 

(D4R7) v nadväznosti len, aby som vysvetlil, nie je možné 

porovnávať nápad a skladbu trestnej činnosti envira naprieč 

Slovenskom. Špecifikum Bratislavy je predmentnej vec, kde 

nebudem samozrejme, z toho dôvodu, že je to živé 

vyšetrovanie, uvádzať ako konkrétne veci, len aby ste mali 

predstavu, je to devätnásť prípadov, z ktorých je ešte 

deväť trestných vecí živých, do ktorých ani by nebolo 

reálne, aby pôsobil iba jeden vyšetrovateľ, bolo zriadené 

začiatkom roku 2019 samostatné oddelenie a v rámci tohoto 

oddelenia bol zriadených samostatný tím, ktorý musel 

vypracovať ako úplne nové technológie, čo sa týka vlastne 

postupov zaisťovania a dokumentovania vecí, ktoré len na 

náhľad vám, aby ste si urobili predstavu o rozsiahlosti 

vlastne toho celého diela a čo bolo toho zmyslom a rácio, 

aby sme zvolili také postupy pri zaisťovaní a vlastne 

dokumentovaní tejto trestnej činnosti, aby nemohli byť 

spochybnené v konaní pred súdom. Je to opreté o desiatky 

vlastne znaleckých posudkov, odborných vyjadrení, ktorí 

participovali pri odoberaní akože vzorok. Je to naozaj 
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úplne nová metodika, s ktorými bude samozrejme za pomoci aj 

našich nadriadených zložiek prezídia fungovať do 

budúcnosti. Je to precedens, ktorý bude možné použiť už 

v rámci dokumentovania pre celé Slovensko.  

Ako som spomenul, nie je to bytostne teda len tento 

prípad, zaoberáme sa tam vlastne ohlásením to čo trápi 

každého človeka už naozaj od tých nelegálnych skládok, 

ktoré vznikajú akože spontánne pri preprave, alebo nie pri 

preprave, ale pri oprave a prestavbách. Takisto aj z tohoto 

dôvodu chceme nadviazať ako bližší vzťah, kde musím teda 

hodnotiť v rámci štátnej správy, samosprávy máme momentálne 

veľmi dobrú spoluprácu vybudovanú.  

Ale koho chceme ešte aktívne do celého procesu 

zapojiť, sú to vlastne ľudia.  

Je, čo v závere ukážem, vygenerovaná nová adresa, 

ktorú chceme akože formou spopularizovania cez policajný 

fejsbúk (facebook) zahrnúť a pritiahnúť na spoluprácu, nie 

každý je ochotný volať na stopäťdesiat osmičku a tiež to 

ešte v sebe neobsahuje, keďže to nemusia byť skládky, ktoré 

sú aktuálne navážané, ale niečo staršie, pre nás veľmi 

vhodné, pokiaľ by ľudia tam posielali nejaký fotomunt, teda 

fotodokument, poprípade, ktorý by obsahoval a vedel 

identifikovať vlastne osoby, poprípade, aby vedel 

identifikovať pre ďalšie dokumentovanie, či už sú to 

ešpézetky (ŠPZ), alebo vlastne nejaké osoby. 
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No a to, čo som povedal, pôvodne vygenerovaná adresa, 

ktorá by mala slúžiť, je to enviro veľmi ťažko 

reprodukovateľné, ani sám by som to nevedel si zapamätať 

naťukať, keď mi dáte ešte chvíľočku, beriem, že je to 

nejaký týždeň, maximálne mesiac, bude propagovaná enviro be 

á minv es ká, kde budeme ako cez, teda formou kampane, kde 

by som požiadal teda aj vás zdieľať a posúvať to na 

teritórium celej Bratislavy. 

Čo sa týka ďalším fenoménom, tu už budem oveľa 

stručnejší, lebo gestorom toho celého je v podstate krajský 

dopravný inšpektorát.  

Na rozdiel od ostatných krajských riaditeľstiev máme 

inú formu vlastne dohľadu, kde nie sú rozdelené samostatné 

okresy, ale kvôli tomu, že u nás vlastne tie rozdiely nie 

sú kilometre, tak ako to býva v iných miestach Slovenska, 

ale sú to ulice.  

Takže, sledované ukazovatele teraz aktuálne pre rok 

2020 všetky, či už v počte nehôd, takisto aj s následkom, 

či už je to počet usmrtených, zranených, ťažko zranených, 

ľahko zranených, je v pozitívnych číslach. Určite na to 

malo vplyv aj opatrenia v súvislosti s kovidom (COVID) 

a opatrenia v nadväznosti na spomalenie celkovej 

priepustnosti a dynamiky dopravy. 

To k čomu sa chcem vlastne len teda tak verejne 

deklarovať, je to určite aktívny prístup, pardon, určite 
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nie spomaľovanie, ktoré, len chcem vysvetliť, všetci tí 

dopravní inžinieri, ktorých v podstate som mal niekoľko 

telefonátov, aby sme urýchlili určité stanoviská a tak 

ďalej, to boli tí istí policajti, ktorí vykonávali službu 

na hraničných prechodov. Tí istí policajti, ktorí vlastne 

zabezpečovali navážanie stravy a vlastne celé to postaranie 

sa o kolegov, ktorí tam boli.  

Takže len v krátkosti na ospravedlnenie. Nie preto, 

že by nechceli a nepracovali, ale mali sme paralelne iné 

prioritné úlohy.  

Tie výzvy pre Bratislavu nemusím spomínať, lebo to sa 

nás dotýka každou vstupom a výstupom z Bratislavy. 

Takisto máme enormný záujem na preferovaní mestskej 

hromadnej dopravy. Sú to vlastne body, ktoré máme, ako by 

som to nazval, spoločným programom. 

Tie stretnutia, ktoré už sa znovu obravili (poznámka: 

nezrozumiteľné slová) dopravno-inženierských činností, sú 

to vlastne všetky skupiny, ktorým sa venujú vlastne tým TOP 

témam, ktorých úlohou je vlastne odľahčiť a zabezpečiť, z 

vašej pohľady je to udržateľnosť dopravy, z našej je to 

bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Tu chcem len 

deklarovať, že máme spoločný záujem. 
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To, čo je ten fenomén v nadväznosti na alternatívy 

dopravy, sú tu vlastne tiež moderné slovo teda už druhýkrát 

ho použijem, to zdieľanie a alternatíva je v podstate 

nejaká citácia zo zákona, definovanie vlastne toho, s čím 

máme aj trošku my a teraz problém a vlastne paradoxom už 

ako keby tých motoroví účastníci cestnej premávky, čo sú 

teda osobné motorové vozidlá, alebo tie jednostopové, tak 

tam beriem ako motocyklistov, sa naučili fungovať 

a rešpektovať týchto ostatných úca účastníkov cestnej 

premávky.  

To, čo teraz a je ten prípad, ktorý je tu popísaný 

z 27. 4., hovorí o fenoméne a to jest dopravná nehoda medzi 

elektrokolobežkou a cyklistkou.  

Celkovo máme, ako som povedal, sme sa venovali kovidu 

(COVID), ale toto je téma, ktorej sa chceme venovať, je 

osveta a vzdelávanie vlastne týchto účastníkov na to, aby 

boli ohľaduplní k sebe navzájom. To vidíme ako priestor, 

ktorý budeme riešiť spoločne do budúcna.  

Neoddeliteľnou súčasnos, teda v súvislosti s celkovou 

problematikou, tak isto ako my sme boli v určitých veciach 

pribrzdení kovidom (COVID), takisto aj otázka parkovacej 

politiky, kde gestorom ste vy, ale takisto máte nás na 

svojej strane a určite stojíme za alternatívami parkovania, 

či už vo forme záchytných parkovísk a garážových domov, kde 
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sa budeme snažiť byť vlastne aktívnym a plnohodnotným 

partnerom. 

Tým posledným vlastne vstupom, ktorý vychádza 

z celoslovenskej vlastne objednávky je tá tragická udalosť, 

ktorá sa udiala na teritóriu Žilinského kraja, konkrétne 

teda Vrútky. Nechcem popisovať ten skutok ako taký, chcem 

z neho zobrať to ponaučenire a tú mienkotvornosť, kde 

nechcem byť ešte úplne čitateľný v tomto prípade, lebo na 

pôde ministerstva školstva, ktorý si zobralo určitú 

garanciu na v prvom rade identifikovanie svojich partnerov, 

kde určite ministerstvo vnútra bude, sa chceme my z dôvodu, 

že disponujeme určitými informáciami od kolegov zo 

zahraničia, nechať inšpirovať vlastne kladnými vecami. To 

znamená, nie odstrániť tento fenomén, lebo je 

neodstrániteľný, ale pripraviť funkčný nástroj na to, aby 

sme mali nástroj na zníženie, alebo eliminovanie toho 

škodlivého následku.  

Aby som trošku poodkryl, sú to projekty, ktoré 

v podstate zahŕňajú identifikovanie partnerov. U nás by to 

boli vlastne identifikovanie zriadiviať, zriaďovateľov, 

alebo teda určenie cieľovej oblasti, či by to boli 

predškolské, školské alebo iné zariadenia.  

Mäkkými cieľmi nevnímame iba tieto objekty, mäkkými 

cieľmi samozrejme vnímame oveľa širšie ako portfólio, ktoré 

sme rozpracovali už v roku 2019 aj v rámci Majstrovstiev 
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sveta v ľadovej hokeji, v ľadovom hokeji. A to by som chcel 

ja možno spojiť do jednej témy, ktorú by som potom na pôde 

vedenia vlastne magistrátu chcel otvoriť.  

Je to určitý súbor stavebno-technických prostriedkov, 

ktoré by mali na nadchádzajúce obdobie, poviem to tak 

jednoducho, aby sme sa rozumeli, aby naozaj to 

Hviezdoslavove námestie nevyzeralo ako ďalší štvrtý pruh 

diaľnice, oddelený vlastne ňu džerzy (New Jersey blokmi, 

ale aby sme spoločne po návrhoch, ktoré máme ako pre vás 

predstavené, neprichádzali vlastne k tomu, aby sme vždy 

takýmto tvrdým spôsobom si znížili, ako som povedal, to 

nebezpečenstvo útoku na tie mäkké ciele. 

V nadväznosti ale k tomu začiatku, chcem vás aj 

poprosiť, mne je zrejmé teda, že magistrát nie je 

zriaďovateľom, sú to mestské časti, sú to, ja neviem, 

myslím béeská (BSK), takisto potom to je súkromný sektor, 

ktorá vlastne aj ministerstvo vnútra, gymnáziá a tak ďalej.  

Chceme sa prihlásiť my aktívne za policajný zbor, 

keďže disponujeme, ale naozaj to sú etapy, ktoré 

rozdeľujeme na identifikovanie cieľovej oblasti, ktoré by 

sa zapojili do tohto projektu. Je tam fáza edukácie, kedy 

pripravujeme a stanovujú sa vlastne ako postupy a potom sa 

ide k nácviku. Keď disponujeme vlastne celým týmto 

spektrom, môžeme prezentovať tento pilotný projekt. 

A v prípade, že ho teda podrobíme skúške, bude úspešný, 
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môžeme ho šíriť a teda vlastne implementovať v rámci celého 

Slovenska.  

To, čo v podstate som chcel celým týmto vystihnúť 

a tým čo som začínal, aj končím. Je to naozaj pocit 

bezpečia a bezpečnosti, ktorý potrebujeme navodiť medzi 

občanov a návštevníkov Bratislavy.  

Ja sa za vašu spoluprácu chcem menom celého krajského 

riaditeľstva a polície poďakovať skutočne za profesionálny 

a pragmatický prístup.  

V skratke. Ďakujem, všetko. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne za výstižnú prezentáciu. 

(poznámka:  potlesk) 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči. 

Jakub Mrva,  

nech sa páči. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 357 

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za prezentáciu. 

Ako som vám povedal aj vonku pri tých stánkoch, ja 

vám chcem naozaj veľmi pekne poďakovať za spoluprácu, ktorú 

máme aj v bratislavskom lesoparku, najmä pri odhaľovaní 

envirokriminality, čo sa vášmu oddeleniu podarilo napríklad 

na Železnej studničke identifikovať tých pôvodcov vývozu 

odpadu zo sudov, čo tam vyliali tie oleje. A naozaj vašom 

prácou sa podarilo odhaliť, že kto to bol a a tento problém 

vyriešiť.  

A zároveň vám chcem poďakovať aj za, myslím si, za 

veľmi kvalitnú spoluprácu medzi Mestskými lesmi, eee lesnou 

strážou a a vašim, vašimi kolegami. Najmä pri riešení 

dopravných priestupkov na území lesoparku. Ja chcem 

povedať, že zažívame teraz skokový nárast ľudí v mestských 

lesoch, či už spojené s koronou, alebo aj s predajom 

bicyklov a tak ďalej a naozaj ten pocit bezpečia, že nie sú 

ohrozovaní motorovými vozidlami, je naozaj veľmi dôležitý 

a preto tieto akcie, ktoré sa spolu realizujú, majú veľký 

význam a ďakujem vám za to.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 
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Pani starostka Kolková. 

S faktickou. 

Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Ďakujem. 

Ja by som len chcela akoby poprosiť, či by ste nám 

mohli ešte zopár vecami priblížiť tú budúcu každodennú 

prácu tej enviropolície. Lebo v Devíne máme množstvo teda 

aj chránených území a samozrejme, aj priestupkov v rámci 

týchto území. Že na čo všetko sa budeme môcť, teda s čím 

všetkým sa budeme môcť na vás obracať? 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán Pavlík,  

ja vás poprosím, potom na koniec. Keby ste si 

poznačili. 

Pán starostka Kuruc, 

nech sa páči. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu. 
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Ja by som takisto chcel v mene Vrakúnčanov poďakovať 

vedeniu polície za to, ako si vykonávajú svoju prácu. 

A je to služba pre občanov a naozaj ja ako starosta 

mestskej časti, kde je jeden z najväčších problémov 

v Bratislave, a to Pentagón, musím povedať, že v poslednej 

dobe tá spolupráca je naozaj nadpriemerná.  

Rozumiem tomu, že technické možnosti, zákonné 

možnosti a teda aj personálne možnosti nedovoľujú tam 

zasahovať každý deň, ale ja tam každý deň som a vidím tú 

prácu tej polície. Nie je to jednoduché, je to veľmi ťažké. 

A chcem naozaj poďakovať veľmi pekne za všetko. 

Ja som oslovil minulý týždeň aj nového pána ministra 

vnútra na nejaké stretnutie, na ktorom by sme prerokovali 

danú tému a možno sa posunuli zas v niektorých veciach 

ďalej. Ale naozaj aj jemu budem tlmočiť to poďakovanie 

v mene nás, lebo vidím tam veľké zlepšenie a dúfam, že to 

bude naďalej pokračovať v takomto tempe. 

Samozrejme, aj mestská polícia si tam robí všetko čo 

môže a dúfam, aj ľudia to vidia, že to napreduje a zlepšuje 

sa to. 

Ale takisto by som chcel teda k tej enviropolícii len 

malú, možno taký podnet. Vo Vrakuni sa nachádza aj naše 

ústredná čistiareň odpadových vôd. Je to na, kúsok od 
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prítoku Malého Dunaja. Keďže je to také, taká zóna tichá, 

nie  sú tam rodinné domy, neni tam nič, že sú tam 

v podstate polia, kríky, trávy, stromy, tak tam denne 

vznikne desať až pätnásť nelegálnych skládok, lebo ľudia si 

to pomýlili s tým, že tam prídu naozaj s Aviou, vysypú 

smeti. Často krát to sypú priamo do toho ramena Malého 

Dunaja. Určite máte veľa podnetov, keď tam vykapú ryby 

a podobne. Tak som chcel trošku upriamiť pozornosť, keby 

štátna polícia tá, toto enviromentálne oddelenie občas to 

tam trošku skontrolovalo a možno tam zasiahlo, lebo naozaj 

to tam začína byť taká, taký nekontrolovateľný klondajk 

v rámci vývozu odpadu a neporiadku.  

Takže, ešte raz veľká vďaka a držím vám palce, aby to 

takto išlo ďalej. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja vás chcem veľmi pekne poprosiť, na minulom 

zastupiteľstve, alebo predchádzajúcom zastupiteľstve, keď 

som upozornila vášho kolegu, že sa vyváža na čiernu skládku 

Vassal EKO, tak policajti okamžite zasiahli, zastavili tú, 

ten dovoz a začali vyšetrovanie. Takže, ak môžem, prosím 

vás, týmto prostredníctvom im skúste poďakovať za naozaj 

veľmi kvalitnú policajnú prácu.  

Chcem sa vás ešte spýtať jednu vec, ktorá ma naozaj 

zaujíma.  

Keďže sa bude pravdepodobne meniť legislatíva 

a skládkovanie bude drahšie, obávam sa, že počet čiernych 

skládok bude vzrastať. Vedeli by ste nám povedať, či 

polícia vie identifikovať z toho odpadu, alebo teda aký je 

legislatívny postup ak identifikujete nejakú čiernu 

skládku, že tam je od konkrétnej osoby, napríklad nejaké 

poukážky, alebo nejaké dôkazy, že komu patrí ten odpad, vy 

máte nejaké legislatívne nástroje, aby ste ich postihovali? 

Alebo bude treba meniť legislatívu?  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 
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Pán poslanec Záhradník. 

PhDr. JUDr. Branislav   Z á h r a d n í k ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Chcem sa takisto pánovi riaditeľovi krajskému 

poďakovať.  

My ako mestská časť Karlove Ves máme veľmi dobrú 

spoluprácu s políciou. Teraz sme mali v tej období korony, 

boli v Karlovej Vsi objekty, kde sa vykonávala štátna 

karanténa. Naši občania mali z toho určité obavy, ale tú 

situáciu polícia dobre zvládla. A myslím si, že tie obavy 

sa samozrejme, nenaplnili.  

Máme teraz možno také dva problémy v mestskej časti. 

Rozmohli sa nám tie mobilné kolobežky. Ne nemáme nič proti 

tomu zámeru, samozrejme, ale niekedy to naozaj mladšie 

ročníky využívajú na veľmi bujarý spôsob jazdy a stávajú sa 

účastníkmi cestnej premávky a z Dlhých dielov sa spúšťajú 

dole do Karlovej Vsi a obávame sa, aby naozaj tam nedošlo 

k nejakému ohrozeniu života a zdravia. 

Takže tam by sme určite uvítali nejakú ďalšiu 

súčinnosť a prípadne možno aj zásah polície v tých 

o oblastiach, kde dochádza k porušeniu zákona.  
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No a poslednou takou oblasťou, tie nedávne veľmi 

nepríjemné udalosti vo Vrútkach, zaznamenali sme určité 

znep znepokojenie vlastne rodičov, ktorí sa teda pýtajú na 

bezpečnosť detí v školách a škôlkach a v objektoch. Takže 

takisto by nám možno pomohlo, keby v súčinnosti s políciou 

sme sa vedeli pozrieť buď na nejaké preventívne programy, 

alebo nejaké odporúčania tak, aby sme ukľudnili tú verejnú 

mienku a vedeli povedať, že teda sú opatrenia prijímané 

a že by sa niečo takéto nemalo opakovať.  

Ďakujem pekne.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem aj ja.  

A pán Pavlík,  

poprosím o reakcie. 

plk. Mgr. Adrian   P a v l í k ,  riaditeľ Krajského 

riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky 

v Bratislave: .  

Ďakujem pekne za dotazy.  

Začnem vlastne od zadu.  
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Čo sa týka Karlovej Vsi, eee sami sme si to dali, že 

chceme sa viacej venovať dohľadu, čo sa týka využívania 

oprávnenosti a vôbec si položiť otázku, či tie osoby, ktoré 

si to používajú aj spĺňajú vôbec regulatív. 

Čo sa týka preventívnej akcie. Ja som predbehol veľmi 

veľa krokov. Ako som povedal, najprv sa musia identifikovať 

partneri, preto som to povedal dopredu, lebo tu chcem 

poprosiť aj od vás, ak by ste mali vlastne záujem 

jednotlivé mestské časti, určite Bratislava v tomto 

projekte bude zahrnutá, ale tam v prvom rade im potrebujeme 

naozaj aktivitu vlastne od vás. 

Takže sme naštartovaní veľmi pozitívne na tú 

spoluprácu. 

Čo sa týka pani poslankyne Pätoprstej. 

Potrebné otázky a to vlastne zodpoviem aj na otázku 

pani  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Starostky Kolkovej. 
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plk. Mgr. Adrian   P a v l í k ,  riaditeľ Krajského 

riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky 

v Bratislave: .  

pani, ano, pardon. Pani starostky z Devínu, pani 

Kolkovej. 

My pripravujeme celú skladbu činnosti envira na území 

Bratislavského kraja. To znamená, aby sme popísali predmet 

činnosti, zákonné vlastne, alebo legislatívny rámec, 

samozrejme, v rámci vyšetrovania my využívame všetky 

možnosti, formy a metódy operatívno-pátracej činnosti. Nie 

je to len samostatné vyšetrovanie. Toto nie sú len 

vyšetrovania, ktorý, teda vyšetrovatelia, ktorí sú zaradení 

vlastne na tomto útvare. Je to útvar, ktorý sa skladá aj 

s operatívnych pracovníkov, ktorých presne činnosť je 

ustaľovanie, identifikácia vlastne všetkých týchto vecí. 

To ako ste povedali, že sa očakáva pri sprísnení, 

alebo teda eee zmene finančných podmienok na likvidáciu 

odpadu, že sa budú snažiť ľudia alternatívnym spôsobom, 

samozrejme, že to je logické a na toto sa budeme snažiť 

pripraviť. 

Tak ako som povedal, ku každýmu z týchto troch TOP 

priorít, ktoré sme si vy vytýčili na tento rok. Budeme cez 

policajný fejsbúk informovať. 
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Chceme to ale spojiť potom do takej ucelenej kampane, 

kde ako som povedal, nechceme a neprosíme len o spoluprácu 

vás, alebo orgány štátnej správy, samosprávy, ale hlavne 

občanov, to čo je vlastne tá cieľová skupina.  

Ostal mi tu ešte teda ten dotaz z Vrakune k ústrednej 

čističke odpadových vôd.  

Áno, presne toto je tá jedna téma.  

Ja by som možno ešte nad rámec požiadal možno ešte za 

účasti aj konkrétne aj vedúcich predstaviteľov, nie 

predstaviteľov, vedúcich eee týchto oddelení urobiť, ale 

v užšom kruhu, možno so zástupcami jednotlivých mestských 

častí stretnutie, kde by sme my ako partneri 

s zviditeľnili, by sme presne zadefinovali ako veci, 

s ktorými by sme vás poprosili, aby ste sa nami obracovali 

už v učitej forme a podobe.  

Malo by to zmysel a rácio v tom, aby sme potom 

nevyžadovali dodatočne od vás určité ako podklady, ktoré 

nám slúžia pre dokumentovanie a odhaľovanie tejto 

problematiky ako envira.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A ja mám k tomu iba otázku ešte, pán Pavlík. 
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Vy nás oslovíte v tejto veci? Alebo vás budeme, alebo 

sa ozveme my.  

plk. Mgr. Adrian   P a v l í k ,  riaditeľ Krajského 

riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky 

v Bratislave: .  

Buďme pragmatickí, ako, nechajme si tú úlohu 

obidvaja, dobre?  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. Dohodnutí. 

plk. Mgr. Adrian   P a v l í k ,  riaditeľ Krajského 

riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky 

v Bratislave: .  

Veď (poznámka: nezrozumiteľné slovo) dlho váhať 

v priebehu budúceho mesiaca, tak mi, prosím,  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 
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plk. Mgr. Adrian   P a v l í k ,  riaditeľ Krajského 

riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky 

v Bratislave: .  

dajte  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

plk. Mgr. Adrian   P a v l í k ,  riaditeľ Krajského 

riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky 

v Bratislave: .  

impulz k tomu.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Teraz poprosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Aha, prepáčte. Prepáčte. 

Ešte poprosím, dajte slovo pánovi Pavlíkovi. 

plk. Mgr. Adrian   P a v l í k ,  riaditeľ Krajského 

riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky 

v Bratislave: .  

A samozrejme, ako si neuzurpujem zásluhy a to 

poďakovanie, ktoré tu odznelo z vašich úst, bude posunuté 

ľuďom, ktorým to patrí.  

A zase naspäť, ďakujem pekne aj za vašu spoluprácu. 

Všetko. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujeme. 

Návrhová komisia. 
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Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Budeme prijímať návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie Správu o bezpečnostnej situácii na území mesta 

Bratislava za rok 2019. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťtri poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a sedem nehlasovalo. 

Prítomných štyridsať poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 69-Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta 
Bratislava za rok 2019 

 

 Prítomní: 40 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 7 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá NEHLASOVAL 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová NEHLASOVAL 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  NEHLASOVAL G. Grendel NEHLASOVAL 

J. Karman NEHLASOVAL 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová   J. Hrčka NEHLASOVAL  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správa o bezpečnostnej situácii na území hlavného mesta SR 

Bratislavy za rok 2019 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

správu o bezpečnostnej situácii na území hlavného mesta SR 

Bratislavy za rok 2019. 

koniec poznámky) 
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BOD 71 INTEPELÁCIE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalším bodom. Bod číslo sedemdesiatjedna 

Interpelácie.  

Nech sa páči. 

Pán poslanec Korček,  

máte slovo. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pani námestníčka. 

Ja by som chcel interpelovať pána primátora. Dnes sme 

schvaľovali aj zmeny rozpočtu a jedna z tých zmien, ktorá 

bola schválená, bola, bolo aj zvýšenie finančných 

prostriedkov pre GIB na financovanie rekonštrukcie eee 

detského ihriska Skalka, čo bola naša priorita s pani 

poslankyňou Augustinič. 

A ja sa chcem opýtať teda aký, v akom časovom 

horizonte by sme teda vedeli túto rozpočtovú prioritu našu 

realizovať? Aký je tam plán teda, aby to bolo ešte tento 

rok?  
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Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán starosta Kuruc. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja mám dve interpelácie. Obidve na pána primátora. 

Prvá by sa týkala vysporiadania pozemkov pod 

základnými a materskými školami. V poslednej dobe je podľa 

mňa po tých roepoch (ROEP) sa zistilo, že pod mnohými 

našimi základnými a materskými školami je množstvo 

súkromných vlastníkov. Určite to neni problém len Vrakune, 

ale určite celého mesta. Tak by som sa chcel pána primátora 

spýtať prostredníctvom interpelácie, či mesto pripravuje aj 

v tomto nejaký plán eee vysporiadania pozemkov pod 

základnými a materskými školami v rámci celého, celého 

mesta?  

A druhá moja interpelácia bola, zachytil som 

v médiách, že od 1. júla prichádza k zmene grafikonu emhádé 
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(MHD). Za ostatný rok a pol vo Vrakuni boli dve stretnutia 

s obyvateľmi Vrakune za účasti vedenia Dopravného podniku, 

kde obidva krát bolo sľúbené, že v zmene grafikonu príde aj 

pri autobusoch v smerujúci a trolejbusoch smerujúcich 

z Vrakune a z Biskupíc do centra mesta, lebo to napojenie 

na mestské električky je veľmi komplikované. Dvakrát sa 

odvtedy zmenil grafikon a ani raz tam Vrakuňa ani Biskupice 

neboli zahrnuté.  

Tak chcem sa teda pána primátora spýtať, že v čom 

nastala chyba?  

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Kríž. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani 

námestníčka. 

V tomto bode by som si dovolil vzniesť tri 

interpelácie a všetky budú smerovať na pána primátora. 
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Samozrejme, nerátam, že by niekto mi teraz vedel 

odpovedať. Budem všetky tri odovzdávať v písomnej podobe, 

ale iba naznačím o aké, aké oblasti ide. 

V prvom rade ma zaujíma priestor na Tyršovom nábreží 

kde vznikla opäť taká nejaká pláž mestská, tentokrát s iným 

prevádzkovateľom, chcel by som vedieť a akým spôsobom 

prebiehala súťaž na tohto prevádzkovateľa a kto všetko bol 

v komisii. Či by sme vedeli ako poslanci dostať nejaký 

zápis z tejto komisie? To bude prvá oblasť. 

Druhá oblasť je priestor na Laurinskej.  

Bola tam vyhlasovaná ešte pred rokom, je tam prázdny 

obchodný priestor, bola tam vyhlásená obchodná verejná 

súťaž ešte pred rokom. Boli tam nastavené paradoxne veľmi 

úzke podmienky. Eee. Dokonca tam bolo zaka, vylúčené 

prevádzkovanie gastra a tak ďalej, a tak ďalej.  Napriek 

tomu sa tam prihlásilo jedenásť uchádzačov. Nikto nebol 

vybratý. Tá obchodná súťaž bola zrušená a doteraz sa tam 

nič neudialo.  

Je to veľmi lukratívny priestor, zača, začne nám 

nejaká turistická sezóna, aj keď asi slabšia, napriek tomu 

je vem veľká škoda, keď hlavné mesto má priestor priamo na 

Laurinskej, ktorý je nevypoužívaný.  
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Tretia moja interpelácia bude smerovať k tej téme, 

ktorú sme už načali na začiatku dnešného rokovania a to sú 

počty zamestnancov. 

My sme si to aj osobne s pánom primátorom teraz cez 

prestávku komunikovali. V tej správe boli uvédzané zlé 

čísla, ale ja ako poslanec nemôžem vychádzať z iných čísiel 

ako z tých, čo sú povedzme v správe audítora. Pán kontrolór 

uviedol zase iné čísla.  

Ja budem  teda požadovať naozaj presné dáta touto 

interpeláciou. A takisto by som bol rád, keby tam boli 

zaradení aj ľudia, ktorí pracujú v externých organizáciách, 

povedzme ako Metropolitný inštitút. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem.  

Pán poslanec Vlačiky.  

Mgr. Martin   V l a č i k y ,  PhD.   poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja mám tiež interpeláciu na pána primátora. 
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Ja teda dlhodobo sa zaujímam o prepojenia eee 

komunikácií, respektíve predĺženia komunikácii Vlárska, 

Tomášikova a Bojnická.  

Na poslednej vlastne v dopravnej komisii som k tomuto 

dostal nejakú ústnu informáciu od pána Bánovca. Ja som od 

neho žiadal teda nejaké písomné vyjadrenie. Do dnešného dňa 

som nič také neobdržal, takže by som poprosil informáciu, 

že teda aký je stav eee v príprave vlastne prác na 

predĺžení týchto komunikácií? Čo sa za poslednú dobu 

urobilo a aký je plán do budúcnosti s č. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Takže bod číslo sedemdesiatjedna asi môžeme ukončiť 

bez všetkého a pokračujeme ďalej.  

 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 379 

BOD 10 PERSONÁLNE ZMENY V DOZORNEJ RADE 
OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI KSP, S.R.O. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalší bod, o ktorom budeme rokovať je bod číslo 

desať.  

A ja sa len pre istotu chcem utvrdiť či platí to, že 

sme si povedali, že bez úvodného slova. Áno?  

Áno. Dobre.  

Takže, bod číslo desať Personálne zmeny v dozornej 

rade, rade obchodnej spoločnosti káespé (KSP), esero (s. r. 

o.). 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Vetrák,  

nech sa páči. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja len preto, že sa ma to týka na vysvetlenie, aby 

nevznikali nejaké nedorozumenia. 
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Eee, som jeden z tých, ktorým sa podarilo uspieť 

v parlamentných voľbách. Stal som sa poslancom národnej 

rady a v dôsledku toho sa snažím si nejak usporiadať tie 

ďalšie zamestnania a funkcie, ktoré mám tak, aby som sa im 

mohol stopercentne venovať.  

Začínam na meste. Potom budem pokračovať v Petržalke 

tak, aby som si nechal iba to nevyhnutné. No a začal som, 

teda začínam tými dozornými radami. Toto je prvá z nich. Je 

to káespé (KSP). Bude pokračovať OLO a tak ďalej.  

No a k tomu káespéčku (KSP) poviem tak,  že v minulom 

volebnom období bolo, bola tu taká diskusia, či to vôbec 

celé nezrušiť a tie pozemky neponúknuť na predaj. Viem, že 

vtedy som dal na slová, pamätám si pána Koleka, s ktorým 

som bol v klube, ktorý hovoril, že nepredávajme to, že 

skúsme s tým ešte niečo spraviť. A ja si myslím, že mal 

taký dobrý vnútorný pocit.  

A keď som prišiel do tejto, do tejto spoločnosti, tak 

sa nám aj vďaka tej zostave, čo sme sa stretli v dozornej 

rade, pán Vagač a pán Hochschorner, sa nám podarilo proste 

aj viac oživiť v spolupráci s tým vedením aj mestom ten 

podnik, aj vďaka pani Štasselovej, lebo sme začali riešiť, 

kam umiestniť depozitáre eee. To sa týka kultúry najmä, ale 

však to je dlhodobý problém.  
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Podarilo sa tam najmä vedeniu aj v spolupráci s nami 

dotiahnuť jedného veľkého investora, ktorý potenciálne už 

budúci rok navýši aj eee čistý zisk tej spoločnosti o, 

minimálne o päťdesiat percent.  

Čiže, tie parametre eee sa zlepšili o dosť oproti 

tomu, kým som tam, alebo kým sme tam všetci traja prišli do 

dozornej rady. A zaviedli sme tam aj mechanizmy keď sa 

robia obstarávania, také kontrolné, ktoré napomáhajú tomu, 

aby tam potenciálne ne nedošlo k tomu, že sa tam bude 

vyberať, vyberať ten dodávateľ eee nejak tak, poviem že po 

známostiach. Aj keď nehovorím, že to tam dovtedy bolo. Ale 

nastavili sme tam určité mechanizmy a určité štandardy, 

ktoré tiež sú na vyššej úrovni, ako tam boli v minulosti.  

Takže, ja som veľmi rád, že som mal možnosť aspoň 

chvíľu byť v tejto dozornej rade. Po mne to predsednícke, 

jak sa povie žezlo, preberá pán Vagač ako predseda dozornej 

rady a namiesto mňa tam ide pán Tešovič, čo zase prinesie 

nový rozmer do tej spoločnosti aj no nový potenciál 

z hľadiska toho, že on je predseda finančnej komisie. Tak 

verím tomu, že tá firma ešte bude môcť ďalej napredovať.  

Nechcem zdržiavať, len toľko, chcem sa aj poďakovať 

všetkým, aj vedeniu mesta, aj, aj vedeniu tej spoločnosti.  

Žiaľ, budem musieť odísť na nejaké tri hodiny. Čiže, 

nebudem tu, keď sa bude hospodársky výsledok káespéčka 
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(KSP) prerokovávať, to vedenie tu asi bude, neviem im inak 

poďakovať len takto na diaľku. Ale ja sa vrátim o šiestej 

potom, len žiaľ, to miniem. Takže chcel som to povedať 

v tomto troška už som za teda zabŕdol do toho materiálu, 

ktorý bude, tuším, bod štrnásť, ale  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. Vám ďakujem  

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

pokladal som to za dôležité.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

A rovno ti odovzdávam ako návrhovej komisii slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Tak nebudem to čítať celé, ale  
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v bode A berie na vedomie na vedomie, že som sa vzdal 

funkcie člena dozornej rady v spoločnosti káespé (KSP), 

v bode bé (B) schvaľujeme vymenovanie Rastislava Tešoviča 

za člena dozornej rady, 

a v bode cé (C) poveru poverujeme primátora, aby prijal 

rozhodnutie ako jediného spoločníka obchodnej spoločnosti, 

aby sa to celé zrealizovalo. KSP, s.r.o. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťjedna poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula a  nehlasovalo desať poslancov. 

Prítomných štyridsaťjedna. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.10-Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej 
spoločnosti KSP, s.r.o. 

 

 Prítomní: 41 Áno 31 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 10 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  NEHLASOVAL 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič NEHLASOVAL M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. NEHLASOVAL Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst NEHLASOVAL 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  NEHLASOVAL 

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  NEHLASOVAL G. Grendel NEHLASOVAL 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová   J. Hrčka NEHLASOVAL  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti KSP, 

s.r.o. 

Uznesenie  
zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
A. berie na vedomie 

vzdanie sa funkcie člena dozornej rady obchodnej 

spoločnosti KSP, s.r.o., so sídlom Vajnorská ulica 135, 831 

04 Bratislava, IČO 35847689, JUDr. Milana Vetráka, PhD. 
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B. schvaľuje 

vymenovanie Mgr. Rastislava Tešoviča za člena dozornej rady 

obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. 

 
C. poveruje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

prijatím rozhodnutia ako jediného spoločníka obchodnej 

spoločnosti KSP, s.r.o., pri výkone pôsobnosti valného 

zhromaždenia a vykonať schválené zmeny podľa častí A a B 

toho uznesenia. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 10A PERSONÁLNE ZMENY V ORGÁNOCH 
PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE ZOOLOGICKÁ 
ZÁHRADA BRATISLAVA 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo desať A, Personálne zmeny v 

orgánoch príspevkovej organizácie Zoologická záhrada. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 387 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Pán posla, pán poslanec Kríž,  

nech sa páči. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ako viacerí poslanci asi obdržali ráno imejlom (e-

mail) takú informáciu, ktorá vyvracala nejaké, nejaké 

povedzme obvinenia z netransparentnosti toho výberka, ja 

nemám dôvod im, im veriť týmto, týmto ohováraniam. Pevne 

verím, že všetko prebehlo tak, ako má.  

Na druhej strane môj názor na koncipcie koncepciu 

výberových konaní, tak ako sú nastavené, poznáte. Ja som ju 

nakoniec hovoril dnes. A stále tvrdím to, čo som hovoril 

minule. Je to v plnej réžii a v plnej zodpovednosti 

súčasného vedenia, a to stopercentne akceptujem. 

Ja by som bol veľmi rád, keby sa nám podarilo to, čo 

v minulosti, v tej temnej minulosti bolo dobrým zvykom. 

Boli tam aj dobré zvyky. Že keď bol niekde zvolený nejaký 

nový riaditeľ, tak prišiel pred poslancov a tí, ktorí 

nemali nikdy možnosť ho vidieť, tak sa predstavil, povedal 

pár slov o sebe a poslanci mali možnosť ho vidieť naživo. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 388 

Čiže, istý fejsčšek (facecheck) a mohli potom v prípade, že 

bude treba niečo s ním riešiť v budúcnosti, sa naňho 

jednoduchšie nakontaktovať.  

Čiže, ja by som veľmi pekne poprosil, určite nie 

dnes, ale na nejakých ďalších eee sedeniach, keď budeme 

sedieť, aby, aby noví zvolení riaditelia jednotlivých 

organizácií, povedzme ZOO, alebo békáíes (BKIS)  prišli. Ja 

som ich nevidel. A budem sa tešiť na spoluprácu s nimi. 

Ale, ale bolo by fajn, keby sa prišli predstaviť.  

Veľmi pekne ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán po, s faktickou pán poslanec Lenč. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pani viceprimátorka. 

Pán kolega,  

to bolo kedysi veľmi dobrým zvykom a ja už od 

začiatku volebného obdobia to žiadam, aby nám aspoň ukázali 

toho nového riaditeľa, ale žiaľ. Je tu taká prax. 
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Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja len teda doplním.  

Podľa mňa, nie je taká prax. Ja mám pocit, že je táto 

prax len počas korony, ale predtým chodili sa predstavovať, 

predstavovať aj teda víťazi. Aspoň si to tak pamätám. Možno 

sa mýlim. 

Nech sa páči,  

pán poslanec Vlačiky. 

Mgr. Martin   V l a č i k y ,  PhD.   poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja len stručne.  

Že teda bol som členom výberovej komisie a zásadne 

teda odmietam akékoľvek ovplyvňovanie, zákulisné dohody, 

korupciu, alebo neviem čo všetko spomenul jeden neúspešný 

kandidát. Naozaj ten celý proces prebehol veľmi 

transparentne a myslím si, že vyhrala najlepšia kandidátka. 

A prosím o jej podporu od poslaneckého zboru.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne.  

Mgr. Martin   V l a č i k y ,  PhD.   poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

S faktickou pán poslanec va Vagač. 

Ing. Matej   V a g a č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len chcem kolegovi Lenčovi a kolegovi Krížovi 

pripomenúť, že ako je to tu zvykom. 

Takže, neviem či ste to nepostrehli, možná pán Kríž 

tu nebol, tak, ale pán Lenč hádam to postrehol, že 

predstavovanie riaditeľov po výbere máme samostatnú zum 

(Zoom) konferenciu, kde tí ľudia sa predstavovali. Vy ste 

sa tam mohli prihlásiť, mohli ste dávať otázky.  
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Ja som sa týchto vecí zúčastňoval. Bolo nás tam síce 

ako poslancov málo, ale práve preto, aby sme nejakým 

spôsobom šetrili čas, tak sme sa toho zúčastňovali. 

Čiže, magistrát si splnil túto svoju povinnosť. 

A verím, že pri pri terajšej riaditeľke ZOO nebol len čas. 

To je c, to je celý problém. Ale doteraz všetci vybratí 

riaditelia sa predstavili. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Polakovič. 

Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja len teda tiež na úvod som chcel povedať, že eee 

presne takto funguje.  

My sme v minulosti so všetkými riaditeľmi mali 

predstavenie, ktoré robíme mimo zastupiteľstva, pretože tam 

máme oveľa väčší priestor každý jeden poslanec a poslankyňa 

na otázky a diskusiu. 
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Keby sme to robili tuná, tak naozaj máme tie 

zastupiteľstvá dvojdňové. 

Eee. Ja som bol v prípade, minulý týždeň som bol 

pozorovateľom pri dvoch výberkách. Jedna bola mestská 

polícia a druhá bola zoologická záhrada. Eee, bol som v na 

tej neverejnej aj verejnej časti, bol som aj pri hodnotení, 

alebo teda bodovaní. Samozrejme, ako pozorovateľ som 

bodovať nemohol. Určite keby som bol členom komisie, tak by 

som hlasoval za víťazku, pretože profesionálne aj, aj 

víziou bola určite na najlepšej úrovni.  

Poradie na druhom, treťom a štvrtom mieste ja osobne 

by som asi mal iné, ale keďže tam ten rozdiel medzi prvou 

a druhým bol taký obrovský, tak u úplne som stotožnený 

s výberom komisie a teším sa na spoluprácu s novou 

riaditeľkou. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou pán poslanec Kríž. 
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PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja som v žiadnom prípade nechcel spochybniť, že by 

takéto nejaké stretnutia s poslancami prebiehali. Ja som 

len pripomienkoval, že ja som takúto možnosť nemal a by som 

ju veľmi privítal. A pevne verím, že keď eee viróza odíde, 

tak budeme mať možnosť to riešiť aj ví vízaví, čo je podľa 

mňa oveľa lepší spôsob ako cez zum (Zoom). Ja som už starší 

a úplne, úplne týmto veciam až tak neholdoujem. A hlavne, 

veľmi ťažko sa mi prispôsobuje na takýchto nejakých 

digitálnych platformách nejakému času. Oveľa jednoduchšie 

je, keď viem, že na nejakom zasadnutí kde musím byť a kde 

určite budem, aby ten človek tam prišiel. 

Ale verím, že tých riaditeľov uvidíme minimálne na 

komisiách. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou pán poslanec Lenč. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 
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To ste mali šťastie, pán kolega Polakovič, že vás 

pustili ako pozorovateľa aj na tú, na to vyhodnotenie. Ja 

odkedy som sa dožadoval účasti na takomto a nebolo mi to 

povolené, od vtedy ma ani nevolajú za pozorovateľa.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou pani poslankyňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Jak dovolíte, by som sa za nás všetkým poďakovala 

pani inžinierke Miroslave Šavelovej za vš, za celú jej 

prácu v organizácii a Zoologickej záhrade. A dúfam, že 

svojou skúsenosťou ešte potiahne a pomôže novému vedeniu, 

aby to pokračovalo tak, ako to bolo pri jej práci, ktorá 

bola veľmi, veľmi zanietená.  

Ďakujem jej. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

A ja teraz poprosím návrhovú komisiu a ale ešte 

predtým poprosím poslancov, ktorí sú hore, nie, nie len 

o to, aby boli trošku tichší, ale aj o to, aby si 

povytiahli kartu, keď nejdú hlasovať, lebo nám to potom 

skresľuje, alebo ohrozuje hlasovanie.  

Tak, nech sa páči, návrhová komisia. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o personálnych zmenách v organizácii 

Zoologická záhrada Bratislava, tak ako máme v uznesení. 

Čiže,  

za A odvolávame pani inžinierku Miroslavu Šavelovú 

z funkcie riaditeľky, 

a za bé (B), vymenováme Júliu Hanuliakovú za riaditeľku 

príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Môžem dať hlasovať, áno?  

Tak, prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťštyri poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula a nehlasovalo osem poslancov. 

Prítomných tridsaťdva. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 10A-Personálne zmeny v orgánoch príspevkovej 
organizácie Zoologická záhrada Bratislava 

 
(poznámka: HLASOVANIE BOLO OPAKOVANÉ v nasledujúcom 

hlasovaní) 
 

 Prítomní: 32 Áno 24 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 8 
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Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák NEHLASOVAL 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. NEHLASOVAL Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová NEHLASOVAL 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  NEHLASOVAL 

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel NEHLASOVAL 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová   J. Hrčka   

P. Lenč NEHLASOVAL B. Záhradník   
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Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

BOD 11 NÁVRH DODATKU Č. 1 K ZRIAĎOVACEJ 
LISTINE PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE 
MESTSKÉ LESY V BRATISLAVE 

 
–PRERUŠENIE BODU Č. 11 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo jedenásť, Návrh dodatku číslo 

jedna k zriaďovacej listine príspevkovej organizácie 

Mestské lesy v Bratislave. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 
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BOD 10A PERSONÁLNE ZMENY V ORGÁNOCH 
PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE ZOOLOGICKÁ 
ZÁHRADA BRATISLAVA 

 
- OPAKOVANÉ HLASOVANIE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pán poslanec Tešovič. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Pa pani predsedajúca, ja by som len chcel namietať 

predchádzajúce hlasovanie z toho dôvodu, že mi bola 

vytiahnutá karta, hoci sa zdržal v miestnosti a som 

prítomný a som preds, chcel som byť prezentovaný.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Čo mám teraz urobiť?  

Máme zopakovať hlasovanie?  

Áno. 

Tak prosím, ideme zopakovať hlasovanie o bode číslo 

desať A. 
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Tak prosím, hlasujte. Opakujeme hlasovanie o bode 

číslo desať A. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťtri poslancov, proti nula, zdržali sa traja 

poslanci,  nehlasovalo deväť. 

Prítomných tridsaťpäť poslancov. 

Ďakujem. 

 

 (pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 10A-Personálne zmeny v orgánoch príspevkovej 
organizácie Zoologická záhrada Bratislava 

 Prítomní: 35 Áno 23 Nie: 0 Zdržal sa: 3 Nehlasovali: 9 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 
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P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ZDRŽAL SA M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák NEHLASOVAL 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner ZDRŽAL SA  

J. Káčer nám. NEHLASOVAL Ľ. Krajčír ZDRŽAL SA 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  NEHLASOVAL E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  NEHLASOVAL 

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová NEHLASOVAL 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel NEHLASOVAL 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová   J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč NEHLASOVAL B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Personálne zmeny v orgánoch príspevkovej organizácie 

Zoologická záhrada Bratislava 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. odvoláva 

Ing. Miloslavu Šavelovú z funkcie riaditeľky príspevkovej 

organizácie Zoologická záhrada Bratislava so sídlom Mlynská 

dolina 1A, 842 27 Bratislava, IČO 00179710, dňom 30. 09. 

2020. 

B. vymenúva 

Júliu Hanuliakovú za riaditeľku príspevkovej organizácie 

Zoologická záhrada Bratislava so sídlom Mlynská dolina 1A, 

842 27 Bratislava, IČO 00179710, dňom 01. 10. 2020. 

koniec poznámky) 
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BOD 11 NÁVRH DODATKU Č. 1 K ZRIAĎOVACEJ 
LISTINE PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE 
MESTSKÉ LESY V BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže teraz ideme znova k bodu číslo jedenásť, Návrh 

dodatku číslo jedna k zriaďovacej listine príspevkovej 

organizácie Mestské lesy v Bratislave. 

Bez úvodného slova. 

A poprosím, otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Do diskusie sa nikto neprihlásil.  

Poprosím návrhovú komisiu. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o doplnení, alebo dodatku 

z zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Mestské lesy 

v zozname tých činností, ktoré sú uvedené v textovej časti 

dôvodovej správy. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťdeväť poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula poslancov, nehlasovala šesť. 

Prítomných tridsaťpäť. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 11-Návrh dodatku č. 1 k zriaďovacej listine 
príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave 

 Prítomní: 35 Áno 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 6 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš   
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J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák NEHLASOVAL 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. NEHLASOVAL Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  NEHLASOVAL 

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel NEHLASOVAL 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová   J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 
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O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh dodatku č. 1 k zriaďovacej listine príspevkovej 

organizácie Mestské lesy v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 28. 05. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje 

dodatok č. 1 k zriaďovacej listine príspevkovej organizácie 

Mestské lesy v Bratislave s účinnosťou od 25. júna 2020. 

koniec poznámky) 
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BOD 12 ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A POSKYTNUTÍ 
SLUŽIEB NA VÝSTAVBU BYTOV (MUCHOVO 
NÁMESTIE) 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalším bodom, bod číslo dvanásť, Zmluva o 

spolupráci a poskytnutí služieb na výstavbu bytov Muchovo 

námestie. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nech sa páči,  

pán Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja si chcem len vysvetliť, eee, teraz pani 

viceprimátorka, s tebou, lebo pána primátora tu nemám. 

V podstate ide o, ide v zásade o pokračovanie toho 

procesu, ktorý sa naštartoval tým, že sa v Petržalke 

vytipovalo pe päť mestských pozemkov, na ktoré mala byť 

robená tá štúdia eee eee pre výstavbu nájomných bytov. Toto 
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je jedna z tých piatich lokalít, to Muchovo námestie, kde 

je teraz tá budova toho Metra (METRO). 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Tam viem, že niekedy v februári, marci sa mali robiť 

tie štúdie realizovateľnosti. Ja som to vtedy chápal tak, 

že sa to týka aj, aj tohto objektu. To by som si chcel teda 

vysvetliť, že či je to tak?  

Možno aj pani Štasselová, neviem, ty, asi ty to máš 

na starosti.  

No a od januára tam prichádzali pripomienky k tým 

lokalitám, lebo však to bolo niekedy cez Vianoce vyvesené, 

aby ľudia mohli pripomienkovať.  

Tam potom došlo k tomu, že viacerí ľudia rôzne 

lokality pripomienkovali, aj túto, s tým, že ja som sa 

s pánom primátorom dohodol, že teda okej, lebo ideme to 

riešiť na petržalskom, nejdeme? Nakoniec sme sa s pánom 

primátorom dohodli, že necháme to tak, že nech sa všade 

spravia štúdie. Ale keď sa spravia štúdie, tak potom tam 
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dojde k tomu prerokovaniu s verejnosťou, aby. Nejde o to, 

či sa bude stavať, nebude stavať, však aj o to, ale o to, 

ako bude vyzerať ten projekt, lebo aj s môjho pohľadu je, 

podľa mňa zrejmé, že sa tam stavať bude, keďže to je teraz 

stavebný pozemok. Je tam iná budova, ktorá sa asi zbúra, 

bude tam druhá budova, ale ľudia tam chceli aj spisovať 

nejaké petície. Ja som vtedy im hovoril, že nepíšte 

petície, že stretneme sa s primátorom, prerokujeme to keď 

bude štúdia, príde buď on, alebo jeho zástupca a prerokuje 

to.  

Teraz máme na zastupiteľstve už vlastne zmluvu 

o spolupráci s METROm (METRO), kde sú, kde je vlastne 

splnomocnenie v podstate na všetky kroky až, až po, ak som 

to správne pochopil, ku kone, po konečnú výstavbu toho 

objektu. A ten moment je dôležitý z nie len pre mňa, aj pre 

tých ľudí, čo sú v tej oblasti, aby sa pred tým, než sa tam 

začne robiť nejaká stavebná činnosť, aby tam došlo k tomu 

stretnutiu, aby ten projekt bol vysvetlený, aby prípadne 

mohol byť nejakým spôsobom korigovaný, lebo z hľadiska 

výšky, alebo objemu tej zástavby, alebo možno vytvorenie 

nejakých parkovacích miest a tak ďalej.  

No a chcem sa teda spýtať na to, že, že a akým 

spôsobom počítate, že kedy a ako dôjde k tejto fáze, lebo 

ja teraz tým ľuďom chcem niečo povedať a nerád by som im 
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hovoril, že sme na nich zabudli a že už sa ide stavať bez 

toho, aby to bolo s nimi prekonzultované.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Ja poprosím, aby ste dali slovo pani námestníčke 

Štasselovej, ona sa prihlásila neskoro, ale aby mohla hneď 

reagovať na pána Vetráka. Alebo až na koniec?  

Teraz, poprosím. 

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,   

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

My sme mali minulý týždeň eee ďalšie stretnutie 

pracovnej skupiny, kde bolo pozvané aj reprezentanti METRa 

(METRO). Požadovali sme, aby bol teda prinesený projekt. 

Ten projekt na základe eee našich zadaní aké typy nájomných 

bytov tam chceme stavať, ktoré teda to zadanie závisí potom 

od finančnej dotácie zo štátu, tak vlastne výsledok toho 

stretnutia bolo, že sme, že ten projekt musel byť 

prepracovaný.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 411 

Milan.  

Počúvaš ma?  

Čiže, čiže v tomto momente ja ešte ten projekt, 

zatiaľ som ho videla len fyzicky, nemám ho ešte ani 

v elektronickej podobe. To je prvá vec.  

Druhá vec. 

Inak, ak predĺžim ten čas, prosím teda o nadstavenie 

času. 

Druhá vec je, že Muchovo námestie je jeden z, jedna 

z lokalít, ktorú máme ako prioritne participovať. Budeme ju 

participovať s občanmi eee v spolupráci s MIBom (MIB), ale 

tam je ďaleko viacej projektov, ktoré MIB má na starosti 

a ktoré participuje. Či už ide o Grössling, o Živé 

námestie, o ďalšie súťaže. Alebo v najnovšej eee, 

v najnovšom štádiu aj električka.  

Čiže, my naozaj sa musíme vtesnať aj do tých kapacít 

ľudských. To je druhý moment.  

A tretia vec je, že menila sa tam, menila sa tam aj 

tá požiadavky na parkovacie plochy. Vypovedáva, alebo 

ukončuje sa práve zmluva vedľa na parkovacom mieste, ktoré 

využíva Tatra banka a je možné, že s Tatra bankou začneme 

rokovania, aby toto miesto bolo využívané, alebo aby sme si 
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ho, aby sa ho vrátilo späť na využívanie pre hlavné mesto. 

Tretí bod.  

A posledná vec je, že eee, že zmluva s METROm (METRO) 

je naozaj len o tom, že my sme sa dohodli, že budovy, ktoré 

ide mesto rekonštruovať, bude realizovať GIB a a projekty, 

kde ideme s vlastnou novou výstavbou, bude realizovať 

METRO. 

Takto sme to rozdelili, aby tie špecifikácie vlastne, 

to sú vlastne väčšinou vždy podobné projekty, tie nové, čo 

sú, eee súvisia so súťažami, tie rekonštrukcie majú úplne 

iné pro problémy.  

Takže zmluva medzi METROm (METRO) a Bratislavou je 

práve o tomto, aby METRO mohlo realizovať nové projekty. 

Nie len Muchovo nábrežie.  

Neviem čo som 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Máme 
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Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,   

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

zodpovedala. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ešte tam bola otázka na tú štúdiu, že a kedy sa bude 

prerokovávať tie ďalšie lokality. To bola ešte otázka pána 

Vetráka. 

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,   

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Eee, máme, máme teda takú nejakú postupnosť. Posledná 

participácia prebehla pred dvomi týždňami na Parkovej. To 

je taký menší projekt.  

Teraz by malo nasledovať Muchovo a Šustekova. A potom 

tie ďalšie. Ale už tam, tam ešte ďaleko viac krokov treba, 

aby sme sa vôbec tam dostali.  

Čiže, ešte tieto dva projekty máme ako keby 

prioritné. 
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A ešte chcem poslednú poznámku, že v tom novom 

projekte nám vychádza, že pravdepodobne počet tých bytov, 

alebo bytových jednotiek bude rádovo menší, ako bol v tom 

predchádzajúcom projekte. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Tak ďakujem za vy, ja ďakujem za vysvetlenia. 

Ja som sa práve v priebehu júla plánoval stretnúť aj 

s pánom Šujanom, tak zastavím sa potom aj za tebou, lebo 

aby, aby proste to, na čom ten postup, ktorý sme si 

dohodli, ja by som aj 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Aby platil. 
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JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

(poznámka: nezrozumiteľné slová, hovorí naraz 

námestníčky Kratochvílová a poslanec Vetrák) potom ďalej 

tlmočiť a a aby naozaj oni nemali pocit, lebo je jasné, že 

to je stavebný pozemok, že a aký je osud toho pozemku, to 

je jasné, ale aby, aby to bolo tak, že tam nebudú zbytočne 

vznikať petície, ktoré sme v podstate takto v dobrom ako 

zastavili. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre.  

Ďakujem pekne. 

Pán kontrolór Miškanin. 

Ing. Marián   M i š k a n i n , PhD., mestský kontrolór 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja by som sa chcel eee predkladateľa spýtať na článok 

4 odsek 4a, kde sa mesto zaväzuje zaplatiť sumu 

päťdesiattisíc Eur spoločnosti METRO.  

V podstate túto sumu zas za zaplatila spoločnosť 

METRO spoločnosti Ahoj development za to, že proste o od 

nich odkúpila nejaké projekty. Tak chcel by som sa spýtať 
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vlastne, aké projekty, lebo z tejto zmluvy vyplýva, ako 

keby sme začínali robiť úplne odznova. Architektonickú 

súťaž, nové projekty. Takže to je jedna otázka. 

A druhá otázka. 

Zo zmluva mi nevyplýva vzťah k pozemkom, na ktorých 

majú byť vybudované tie bytové domy. Keby mi to vysvetlil. 

A tretia otázka.  

Viacmenej vyplýva z toho, že ak sa tam postavia 

bytové domy, kde bude sídliť spoločnosť METRO?  

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem. 

Ja navrhujem, aby sme všetky tieto otázky zodpovedali 

na koniec. 

Nech sa páči,  

pán poslanec Kríž.  

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani 

námestníčka.  
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Ja si osobne myslím, že eee mesto potrebuje nájomné 

byty tak, ako soľ a určite podobné počiny mesta treba eee 

eee určite podporiť.  

Teraz aj v informácii máme, že doteraz zrealizovalo 

hlavné mesto šesť bytov, plus plánuje nejakých päť. To sme 

dostali mejlom (mail). A na ten počet, ktorý potrebujeme 

nie len pre ľudí z reštituovaných domov, ale aj pre ďalších 

peee, mladé rodiny žiadateľov, to je samozrejme, veľmi, 

veľmi málo.  

Eee, čiže, určite treba budovať nájomné byty, 

najlepšie v lokalitách, kde nie je nejaký odpor 

obyvateľstva, aj keď to je veľmi ťažko nájsť.  

Po prečítaní tohto materiálu tiež mi vyvstatali aké 

ne aké nejaké otázky. A tiež by som chcel na nich odpoveď. 

V prvom rade v materiáli nie je ešte ani základná 

informácia o tom, aké sú počty tých bytov a aká je 

podlažnosť tých eee tých bu, tých budov. Odpovedala na to 

čiastočne Lucia, že teda ešte sa to stále doriešuje. To 

však zase neodpovedá na tú otázku, čo hovorí eee pán 

kontrolór, že, že tie nejaké projekty tam boli robené, 

odkúpené. A tým pádom eee asi tie nebudú použité.  

Eee. Ale takisto to dáva potom otáznik na tou, nad 

tým odvážnym plánom, pretože z pohľadu času tam je 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 418 

vydefinovaný termín začiatku výstavby rok dvadsaťdva, 

respektíve dvadsaťtri. A keď dneska nie je ani určené, že 

koľko tam bude bytov a aká tam bude podlažnosť, tak to je 

v podstate nerealistické, aby to bolo stihnuté.  

To by sa dalo stihnúť do roku dvadsaťdva, dvadsaťtri 

vtedy, keby dnes boli zavydavené, vydané všetky projektové 

dokumentácie, minimálne po ná, úroveň DURky (DUR) na 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) dokumentáciu pre územné 

rozhodnutie a bolo by tam záväzné stanovisko hlavného 

mesta. Toto keď nie je, tak ja predpokladám, že tá celá 

realizácia sa predĺži minimálne o rok, dva. Predpokladám, 

že mesto tam tiež bude chcieť robiť nejakú architektonickú 

súťaž, ktorá tiež môže ten proces nejakým spôsobom 

predĺžiť.  

Čiže, tam chcem upozorniť na veľmi, veľmi 

optimistické dátumy.  

Taktiež prvá otázka, ktorá mi napadla je, že prečo to 

túto výstavbu nejde realizovať GIB, čo je spoločnosť práve 

na takýto účel zriadená. Rozumiem tomu, že METRO sa v tomto 

prípade stalo prvou voľbou, keďže ide o pozemky, na ktorých 

sú jeho budovy a ktoré má vo vlastníctve. Ale nebolo mi 

jasné z toho materiálu, akým spôsobom budú tieto pozemky 

následne prevedené na mesto. Pretože či ich mesto bude od 

GIBu (GIB), teda od METRa (METRO) odkupovať, alebo nie.  
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Tam tiež upozorňujem na problém s možným s dépéhá 

(DPH), pretože všetky ceny, ktoré sú v tom projekte, alebo 

v tej tabuľke, treba uvádzať s dépéháčkou (DPH), pretože sa 

môže presne stať, že pri tom konečnom odovzdávaní a prevode 

vlastníctva dôjde k takému problému, ako, ako všetci vieme, 

je že je s Mostom Apollo. A tu dépéháčku (DPH) bude v tom 

konečnom dôsledku niekto musieť odniesť. A keď ten Čierny 

Peter ostal by mať mestu, tak je to obrovský výdaj.  

Eee. Taktiež nebolo úplne zrejmé z toho materiálu, že 

ako bude fungovať tá odmena pre spoločnosť METRO. Tam je 

definovaná v tej tabuľke na nejakú, nejakú výšku, ale 

nebolo jasné, že či to je, či to je tá, ten man menežment 

(manažment) a inžinierska činnosť. Či to dostanú naraz, či 

to bude nejaké ako keby počas výstavby, či sa to rozráta 

v tých mesiacoch, počas ktorého to budú robiť? Čo, či to 

bude nejaký teda paušál, len tam ide o to, že sa tá (gong) 

pa, (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ak to bola posledná otázka, tak sme si ju asi 

domysleli.  

Či ešte máte ďalšiu?  
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Tak ešte prosím, na chvíľočku pána Kríža, aby 

dokončil. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ja budem už na začiatku vždy hovoriť, že v prípade, 

že pre presiahnem štyri minúty, prosím predĺžiť. Lebo však 

to je nedôstojné, aby som v polke vety bol vypnutý.  

Chcem povedať iba jednu vec. Ak teda naozaj dôjde 

k tomu, že tá výstavba bude predĺžená, ako si ja 

predpokladám, minimálne o rok, dva, tak v tom prípade tá 

odmena, ak bude nejaká mesačná rozrátaná tých šesťsto niečo 

tisíc, tak potom sa bude, samozrejme, asi navyšovať voči 

tomu METRu (METRO).  

Tak toto sú veci, ktoré chcem upozorniť. Buď otázku, 

alebo minimálne ich označiť ako nášľapné míny. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Eee. Ja by som chcela to, čo bolo povedané zo strany 

pani Štasselovej a tá požiadavka od pána Vetráka dať aj 

priamo do uznesenia a myslím si, že s tým asi nikto nebude 

mať eee nejaký problém.  

Ide o doplnenie dôvod, textu dôvodovej správy v tej, 

v tom odseku sedem.  

Čiže ten text bude, za ktorý budeme hlasovať, bude 

znieť: 

Pri príprave koncepčného návrhu projektu, teda aby to 

malo logiku.  

Čiže v zmysle zmluvy bude spoločnosť vykonávať najmä 

nasledovné činnosti, a teraz je ten text:  

Pri príprave koncepčného návrhu projektu vo forme 

architektonickej štúdie bytového domu jedna dva, bude 

spolupracovať s mestskou časťou Petržalka, komisiou 

územného plánu a komisiou životného prostredia 

a participovať obyťa obyvateľmi danej štvrte. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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A teraz poprosím o reakcie na otázky poslancov. 

Aj pána Miškanina.  

Mgr. Ing. Michal   R a d o s a ,   kancelária riaditeľa 

magistrátu: 

Dobre.  

Čiže, za začnem ja, potom ma následne doplnia 

kolegovia.  

Čo sa týka, čo sa týka sídla METRa (METRO), vzhľadom 

k tomu, že po po korekcii voči voči pôvodnému zámeru do doj 

dochádza ale uvažuje sa o redukovanej asanácii eee v tej, 

v tejto fáze. Asanáciou, asanáciou pôvodných objektov 

nebude dotknutej ten objekt, v ktorom sídli METRO. 

Čiže METRO, o METRO o svoje sídlo nepríde.  

Čo sa týka vzťahu k pozemkom, eee spracovávajú sa, 

spracovávajú sa znalecké posudky v troch variantných 

riešeniach. Variantné riešenie prenájom, vecné bremeno 

a predaj pozemku. A teda následne potom na základe získanie 

neja, získania nejakých vstupných dát sa bude, sa bude 

riešiť, sa bude riešiť aj vzťah k pozemku. 

Dopoviem len, čo sa týka dépéháčky (DPH) k Mostu 

Apollo, ukázalo sa, že j, že táto úvaha o nejakej 

povinnosti nestojí na pevných základoch a dnes, dnes 
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spoločnosť METRO ani mesto Bratislava tento problém 

prakticky nemá. 

Eee, čo sa týka, čo sa týka počtov bytov? Čo sa týka 

počtov bytov a podlažnosti, eee tak fakticky  bude sa, bude 

sa spracovávať, alebo prehodnocovať tá pôvodná projektová 

dokumentácia, ktorá bola prevzatá od spoločnosti Ahoj 

divelopment (development). A teda, výsledné ne nejaké 

výsledné, výsledné čísla alebo údaje budú, budú jasnejšie 

po, po spracovaní, po spracovaní tejto, tejto vrstvy, alebo 

tejto úrovne projektovej do dokumentácie, preto je teraz 

predčasné, pr predčasné k tomu hovoriť. V podstate zmluva 

o spolupráci slúži k tomu, aby sa tieto kroky mohli, mohli 

začať, mohli začať realizovať. 

A s tou participáciou naozaj tak ako povedala pani 

námestníčka Štasselová, sa naozaj ráta tak, ako sa s ňou 

ráta pri každom jednom projekte na zelenej lúke, ktorý sa 

týka výstavby nájomných, nájomných bytov.  

Eee, čo sa týka, eee, čo sa týka eee predĺženia a pr 

predĺženia a pr, predĺženia lehoty, vychádzame, vychádzame 

z toho, že nie sme úplne na bode nula, nakoľko teda od 

spoločnosti Ahoj divelopment (development) sme získali nie 

niektoré súčasti projetovej, nejaké, nejak, jednak nejaké 

projektové práce, nejakú predchá, povoľovaciu činnosť, 

alebo oprávnenia z povolení, ktoré, ktoré skracujú kt, 

ktoré nám skrátia čas, ktorý je pot, ktorý je potrebný na 
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realizáciu tohto projektu. Čiže neuvažujeme momentálne 

o tom, že by bolo nevyhnutné, že by bolo nevyhnutné 

predĺžiť eee ten čas, ktorý je na to potrebný. Prípadne ak 

táto situácia nas nastane, alebo bude identifikované to 

riziko, samozrejme, vopred, vopred toto bude reflektované, 

vo vopred toto bude reflektované v zmluve. 

Eee, pani riaditeľka METRa (METRO) by dala možno 

presnejšiu informácie k tomu, že čo všetko obsahuje, čo 

všetko obsahuje eee tá platba za päťdesiat eee, tá platba, 

čiastka za päťdesiattisíc euro.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre.  

Tak pani Koláriková,  

nech sa páči. 

A potom pani Štasselová s faktickou. 

JUDr. Zuzana   K o l l á r i k o v á ,    predsedníčka 

predstavenstva akciovej spoločnosti METRO Bratislava: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Možno tak na úvod by som povedala, že táto zmluva má 

vytvoriť určitý nejaký právny rámec medz medzi METROm 
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(METRO)  a mestom na spolupráci na výstavbe tohto, tohto 

bytového domu, nakoľko doteraz ešte nebol nejaký ten právny 

rámec.  

Čiže, toto je nejaký ten právny rámec. Čiže, toto je 

nejaký základ, z ktoré ho sa bude vychádzať.  

Eee. METRO kúpilo eee túto projektovú dokumentáciu od 

Ahoj development, to je pravda. Všetci dobre vieme, aká 

bola, aký tam bol ten dôvod toho kúpenia.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Ja si poprosím. Teda zatiaľ poprosím pani Štasselovú 

ešte s faktickou a potom poprosím, aby ste dohovorili.  

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,   

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Eee. Ja len tak veľmi rýchlo zareagujem na počty 

bytov všeobecne, nie len pri tejto zmluve a pri tomto 

pozemku.  
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My sme naozaj, ako som v minulom, na minulom 

zastupiteľstve povedala, že už odložili nabok projekty, kde 

naozaj ten čas nadobudnutia bytov je príliš dlhý a ostali 

nám vlastne na tej pracovnej skupine už len projekty, ktoré 

sú realistické.  

Ja s, my si uvedomujeme, že, že môžme sľubovať neviem 

aké počty, našou snahou je, aby sa všetky projekty dostali 

do takej š, do takého štádia, aby boli nezvrátiteľné. Čiže, 

oni tie, tie byty nebudú hotové. Naozaj najrýchlejšie vieme 

získať byty rekonštrukciou a to sa týka aj ďalších troch 

domov. Či už je to Ventúrska, Velehradská alebo Kozia. Ale 

tam zase, to sú v pamiatkovej rezervácii. Čiže, tam sú iné 

časové obmedzenia. Ale tam vieme aj povedať počty bytov 

(gong), približne aj ča 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Približne aj čas. Hej?  

Dobre. 

Poprosím ešte pani Kollárikovej zapnite mikrofón, aby 

dohovorila, lebo myslím, že tam bolo niečo nezodpovedané.  

Nech sa páči. 
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JUDr. Zuzana   K o l l á r i k o v á ,    predsedníčka 

predstavenstva akciovej spoločnosti METRO Bratislava: 

Viacej som toho chcela.  

Takže k tým päťdesiatim tisícom.  

Kúpila sa dokumentácia na základe toho, že eee 

predchádzajúce vedenie podpísalo značne nevýhodné 

memorandum o spolupráci a vecné bremená. Toto sa podarilo 

novému vedeniu zvrátiť. Výsledkom bolo kúpenie tej 

dokumentácie, ktorú naozaj eee bol, sa kúpila s cieľom 

použiť na výstavbu nájomného bývania.  

Eee. Pôvodný developer mal však v tomto projekte veľa 

apartmánov, čo nie je financovateľné zo ŠFRB a dotácií. 

Čiže, my sme sa snažili eee z pohľadu hl. Tam bol 

problém so svetlotechnikou. Svetlo. Z pohľadu 

svetlotechniky nevychádzali nám tieto byty. Otáčali sa tie 

budovy, nevychádzalo to. Museli sme pristúpiť k tomu, že 

hľadali sme iné riešenia. To však neznamená, že 

dokumentácia, ktorá sa kúpila, je nepoužiteľná. Používajú, 

použijú sa z toho dékápéčka (DKP), dendrologický prieskum, 

eee čo tam ešte bolo?  

(poznámka: počuť slovo „prosím?“) 

Búracie, búracie, búracia dokumentácia.  

Čiže, použijeme väčšinu z týchto, z týchto posudkov.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 428 

Ďalšia dôležitá vec je to, že ako už pán Vetrák 

spomenul, ozýva, už sa začali ozývať ľudia s petíciami, že 

v tomto území chcú park. My sme pristúpili k tomu, že sme 

zrušili pozemné parkoviská a tým pádom je možné tam urobiť 

eee zaujímavé územie s (poznámka: nezrozumiteľné slová) 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Verejný priestor. Dobre.  

Ďakujem pekne. 

Už nikto ďalší nie je prihlásený do diskusie.  

Ja poprosím návrhovú komisiu. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Takže návrhová komisia dostala jeden návrh eee od 

pani poslankyne Pätoprstej. To znamená, ja ho, ja to 

prečítam, aby bolo všetkým jasno, čo ideme hlasovať.  

Doplní sa predmet zmluvy a upraví sa text dôvodovej 

správy v odseku 7 takto: 
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Pri príprave koncepčného návrhu projektu vo forme pro 

architektonickej štúdie bytového domu jedna a bytového domu 

dva bude spolupracovať s mestskou časťou Petržalka, 

komisiou územného plánu a komisiou životného prostredia 

mestskej časti a participovať obyvateľmi danej štvrte.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesesťa. Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťštyri poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula a nehlasovali štyria poslanci. 

Prítomných tridsaťosem poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.12- Zmluva o spolupráci a poskytnutí služieb na 
výstavbu bytov (Muchovo námestie) 

 
- doplňujúci návrh p. Pätoprstej 

 

 Prítomní: 38 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L.Štasselová,nám.NEHLASOVAL 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel NEHLASOVAL 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová   J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nech sa páči, návrhová komisia. 

Prosím, zapnite mikrofón pani Pätoprstej.  

Už je to v poriadku. 
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Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o materiáli ako celku s danou. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali traja poslanci. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.12- Zmluva o spolupráci a poskytnutí služieb na 
výstavbu bytov (Muchovo námestie) 

 
hlasovanie o uznesení ako celku s prijatým doplnením 

 

 Prítomní: 38 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel NEHLASOVAL 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová   J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Zmluva o spolupráci a poskytnutí služieb na výstavbu bytov 

(Muchovo námestie) 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

návrh zmluvy o spolupráci a poskytnutí služieb na 

realizáciu činnosti projektového manažmentu, inžinierskej 

činnosti a stavebného a technického dozoru projektu 

výstavby náhradných nájomných bytov a nájomných bytov na 
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Muchovom námestí, medzi hlavným mestom SR Bratislavou a 

obchodnou spoločnosťou METRO Bratislava a.s. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 13 INFORMÁCIA O ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA 
ROK 2019 A SPRÁVE O HOSPODÁRENÍ ZA 
ROK 2019, KTORÉ BUDÚ PREROKOVANÉ A 
SCHVAĽOVANÉ VALNÝM ZHROMAŽDENÍM 
OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO 
RUCHU BRATISLAVSKÁ ORGANIZÁCIA 
CESTOVNÉHO RUCHU 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalej bodom číslo trinásť Informácia o 

účtovnej závierke za rok 2019 a správe o hospodárení za rok 

2019, ktoré budú prerokované a schvaľované valným 

zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 
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Nech sa páči. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil.  

Prosím návrhovú komisiu. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o Informácii o účtovnej uzávierke za 

rok 2019, tak ako máte v hot v materiáli. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaštyri poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a  nehlasovali štyria poslanci. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.13-Informácia o účtovnej závierke za rok 2019 a 
správe o hospodárení za rok 2019, ktoré budú prerokované a 

schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie 
cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu 

 Prítomní: 38 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L.Štasselová,nám.NEHLASOVAL 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel NEHLASOVAL 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová   J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o účtovnej závierke za rok 2019 a správe o 

hospodárení za rok 2019, ktoré budú prerokované a 

schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie 

cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

riadnu účtovnú závierku organizácie Bratislavská 

organizácia cestovného ruchu za rok 2019 a správu o 
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hospodárení za rok 2019, ktoré budú predmetom prerokovania 

a schvaľovania na valnom zhromaždení organizácie 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 14 INFORMÁCIA O RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ 
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2019 A 
NÁVRHU NA ROZDELENIE ZISKU Z 
HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI ZA ROK 
2019, KTORÉ BUDÚ PREROKOVANÉ 
A SCHVAĽOVANÉ NA RIADNOM VALNOM 
ZHROMAŽDENÍ OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI 
KSP, S.R.O. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalším bodom číslo štrnásť, Informácia o 

riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a 

návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za 

rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom 

valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti káespé (KSP) esero 

(s. r. o.). 
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Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o Informácii o riadnej individuálnej 

účtovnej uzávierke za rok 2019 spoločnosti káespé (KSP) 

esero (s. r. o.). Tak ako je uvedené v materiáli. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťjedna poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula a nehlasovalo päť poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.14-Informácia o riadnej individuálnej účtovnej 
závierke za rok 2019 a návrhu na rozdelenie zisku z 
hospodárenia spoločnosti za rok 2019, ktoré budú 

prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení 
obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. 

 Prítomní: 36 Áno 31 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  NEHLASOVAL 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  NEHLASOVAL R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel NEHLASOVAL 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová   J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 

2019 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia 

spoločnosti za rok 2019, ktoré budú prerokované a 

schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti KSP, s.r.o. 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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berie na vedomie 

 

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a 

schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti KSP, s.r.o., so sídlom Vajnorská ulica 135, 831 

04 Bratislava, IČO 35847689: 

1. Riadna individuálna účtovná závierka obchodnej 

spoločnosti KSP, s.r.o., za rok 2019, 

2. Návrh spoločnosti na rozdelenie zisku z hospodárenia 

obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o., za rok 2019. 

koniec poznámky) 
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BOD 15 INFORMÁCIA O RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ 
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2019 A 
NÁVRHU NA VYSPORIADANIE VÝSLEDKU 
HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI ZA ROK 
2019, KTORÉ BUDÚ PREROKOVANÉ 
A SCHVAĽOVANÉ NA RIADNOM VALNOM 
ZHROMAŽDENÍ OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI 
BRATISLAVSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA, 
A.S. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalším bodom číslo pätnáť Informácia o 

riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a 

návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti 

za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované na 

riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti, a teraz 

to tu nie je dopísané, obchodnej, Bratislavská integrovaná 

doprava, akciová spoločnosť. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil.  

Prosím návrhovú komisiu. 
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Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať Informáciu o riadnej individuálnej 

účtovnej uzávierke za rok 2019 pre spoloč, obchodnú 

spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, akciová 

spoločnosť, tak ako je uvedené v materiáli. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsať poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali šiesti poslanci. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 15-Informácia o riadnej individuálnej účtovnej 
závierke za rok 2019 a návrhu na vysporiadanie výsledku 

hospodárenia spoločnosti za rok 2019, ktoré budú 
prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení 
obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, 

a.s. 

 Prítomní: 36 Áno 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 6 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  NEHLASOVAL 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  NEHLASOVAL R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel NEHLASOVAL 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová   J. Hrčka NEHLASOVAL  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 

2019 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia 

spoločnosti za rok 2019, ktoré budú prerokované a 

schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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berie na vedomie 

 

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a 

schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., so 

sídlom Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO 35949473: 

1. Riadna individuálna účtovná závierka obchodnej 

spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., za 

rok 2019, 

2. Návrh obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná 

doprava, a.s., na vysporiadanie jej výsledku 

hospodárenia za rok 2019. 

koniec poznámky) 
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BOD 16 INFORMÁCIA O RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ 
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2019 A 
NÁVRHU NA ROZDELENIE ZISKU Z 
HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI ZA ROK 
2019, KTORÉ BUDÚ PREROKOVANÉ 
A SCHVAĽOVANÉ NA RIADNOM VALNOM 
ZHROMAŽDENÍ OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI 
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU A.S. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalej bodom číslo šestnásť, Informácia o 

riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a 

návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za 

rok 2019, ktoré budú prerokované a schválené na riadnom 

valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia 

odpadu. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil.  

Poprosím návrhovú komisiu. 
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Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať Informáciu o riadnej individuálnej 

účtovnej uzávierky za rok 2019 a návrhu na rozdelenie zisku 

z hospodárs, z hospodárenia spoločnosti OLO za rok 2019, 

tak ako je uvedené v materiáli. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdva poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali štyria poslanci. 

Ďakujem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.16-Informácia o riadnej individuálnej účtovnej 
závierke za rok 2019 a návrhu na rozdelenie zisku z 
hospodárenia spoločnosti za rok 2019, ktoré budú 

prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení 
obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

 Prítomní: 36 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  NEHLASOVAL 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  NEHLASOVAL R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel NEHLASOVAL 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová   J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 

2019 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia 

spoločnosti za rok 2019, ktoré budú prerokované a 

schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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berie na vedomie 

 

informáciu o riadnej individuálnej účtovnej závierke 

spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., za rok 2019 a 

návrhu spoločnosti na rozdelenie zisku z hospodárenia 

spoločnosti za rok 2019, ktoré budú prerokované a 

schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s., so sídlom 

Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO 00681300. 

koniec poznámky) 
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BOD 17 INFORMÁCIA O RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ 
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA 2019 A NÁVRHU 
NA NALOŽENIE S VÝSLEDKOM 
HOSPODÁRENIA ZA ROK 2019, KTORÉ BUDÚ 
PREROKOVANÉ A SCHVAĽOVANÉ NA RIADNOM 
VALNOM ZHROMAŽDENÍ OBCHODNEJ 
SPOLOČNOSTI NÁRODNÉ TENISOVÉ 
CENTRUM, A.S. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo sedemnásť, Informácia o 

riadnej individuálnej účtovnej závierke za 2019 a návrhu na 

naloženie s výsledkom hospodárenia za rok 2019, ktoré budú 

prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení 

obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a es 

(a.s.). 

Otváram diskusiu k tomuto bodu, nech sa páči. 

Pán poslanec, pardon.  

Pán kontrolór Miškanin,  

máte slovo. 
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Ing. Marián   M i š k a n i n , PhD., mestský kontrolór 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja len chcem dať na vedomie, že v podstate ak si, ak 

som si prešiel túto, tento materiál, tak v podstate 

z materiálu vyplýva, že daná spoločnosť je pravidelne od 

roku 2010 v strate. A ja dávam takú rečnícku otázku, aký 

význam má pre mesto vlastniť akcie v stratovej spoločnosti?  

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Ďakujem pekne. 

Nikto ďalší sa neprihlásil do diskusie.  

Áno, pani Pätoprstá,  

nech sa páči, s faktickou.  

Alebo to už je ako návrhová komisia? 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Nie, nie. Ja som sa chcela spýtať, aby nám mohli 

odpovedať. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, nech sa páči. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani Pätoprstá,  

takže nemáte tu faktickú, hej?  

Takže pán poslanec Tešovič,  

nech sa páči. 

To bola faktická?  

Pán poslanec Tešovič,  

máte slovo. (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Sú sp, sú spoločnosti, v ktorých má hlavné mesto 

majetkovú účasť, ktoré nie sú úplne možno to pravé orechové 

z hľadiska činností, ktoré mesto vykonáva a je otázne, že 

či vôbec majú niektoré tie podiely zmysel. 

Druhá otázka ale je, ktorú si musíme položiť takisto, 

či je komu a za akú cenu ich nejakým spôsobom proste 

predať, lebo. Lebo pokiaľ nemajú zmysel, ale, ale máme 

v nich aspoň majetok, alebo máme z nich aspoň nejaké 

občasné dividendy, čo teda asi to nebude tento prípad, tak 

je to určite lepšie si to ponechať, než to predávať za 

každú cenu. Ale pokiaľ by sa naozaj našiel nejaký, nejaký 

dobrý investor, ktorý, st z ktorého bude mať mesto úžitok 

a pres stych z ktorého kúpnej ceny bude mať mesto úžitok, 

tak určite je to na zamyslenie.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Myslím si, že teda pani Pätoprstá mala otázku. Ja som 

úplne nerozumela.  

Áno? Alebo môžeme pokračovať.  

Takže pokračujeme.  

Poprosím teraz návrhovú komisiu.  
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja som sa pýtala. Tam sa jeden z poslancov pýtal na 

ten dôvod, že keďže je eee spoločnosť v strate, ja som sa 

zase dočítala, že sa ten stav zlepšil, tak som chcela 

vedieť váš názor.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre.  

Tak poprosím, Zuzka Trubíniová, nech sa páči. 

Mgr. Zuzana   T r u b í n i o v á , referát výkonu majetkových 

práv mesta: 

Spoločnosť Národné tenisové centrum je teda v strate, 

ale ono sa to v podstate zlepšuje, lebo spo, eee túto 

stratu tam vytvára vlastne ten, tú stratu tam vytvára úver, 

ktorý má spoločnosť zobratý. A teda o nejaký rok, dva by 

mal byť dosplácaný tento úver. Tak kvôli tomu sa to vlastne 

nejakým spôsobom znižuje.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Ďakujem pekne. 

Končím diskusiu k tomuto bodu. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o Informácii o riadnej individuálnej 

účtovnej uzávierke Národného tenisového centra za 2019 a 

návrhu na naloženie s výsledkom hospodárenia. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdva poslancov proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali štyria poslanci. 

Ďakujem pekne. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 17-Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke 
za 2019 a návrhu na naloženie s výsledkom hospodárenia za 
rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom 
valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové 

centrum, a.s. 

 Prítomní: 36 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  NEHLASOVAL 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  NEHLASOVAL R. Kunst ÁNO 
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A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel NEHLASOVAL 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová   J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za 

2019 a návrhu na naloženie s výsledkom hospodárenia za rok 

2019, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom 

valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové 

centrum, a.s. 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
berie na vedomie 

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a 

schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej 

spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s., so sídlom 

Príkopova 6, 831 03 Bratislava, IČO 35853891: 

1. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2019, 

2. Návrh spoločnosti na naloženie s hospodárskym 

výsledkom za rok 2019. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 18 INFORMÁCIE O DOPADE PANDÉMIE COVID-
19 NA SPRÁVU TELOVÝCHOVNÝCH 
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A REKREAČNÝCH ZARIADENÍ HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo osemnásť, Informácie o dopade pandémie 

KOVID 19 (COVID-19) na Správu telovýchovných a rekreačných 

zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Nech sa páči, za STARZ. 

Ladislav   K r i ž a n ,     

riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy (STARZ): 

Počujeme? Á, výborne. 

Ctené auditórium,  

dobrý deň. 

A moje meno je Križan, Ladislav Križan, vedľa mňa je 

pani inžinierka Čemanová a od 15. 5. som nový riaditeľ 

STARZ a zároveň splnomocnenec pre šport, ak sa nemýlim. 

Dneska je to štyridsiaty prvý deň, ktorý som vo funkcii.  

A úvodné slovo k tomu materiálu, ktorú budete mať 

k dispozícii by som začal krátkym predstavením, ktoré, 
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o ktoré, myslím si že spomínal na poslednom zasadnutí aj 

pán Grendel, aj teraz ďalší pán poslanec. 

To znamená, som športový pedagóg, to znamená tréner, 

učiteľ telesnej výchovy a športu a zároveň právnik, 

dizertačný právo som robil zo športu. V oblasti verejnej 

správy mám nejaké štyri a polročné skúsenosti v oblasti 

riadenia športu. Bol som aj generálnym riaditeľom sekcie 

športu na ministerstve školstva.  

Ten materiál, ktorý máte pred sebou považujem za 

veľmi, veľmi dôležitý práve kvôli tomu, aby cez taký s, 

také suché, suchú reč čísiel a faktov vám dokumentoval 

a akým spôsobom zasiahla tá pandémia KOVID 19 (COVID-19) 

celý sektor športovej kreácie a trávenia voľného času. 

A možno k takým aktualizačným momentom, pretože nerád by 

som bol dneska negatívny, je to, že aaa a niektoré 

pozitívne správy, ktoré sa od momentu vlastne odovzdania 

toho materiálu udiali, ja sa celkom teším, že môžem 

konštatovať, že nejakí dlžníci, s ktorými prebiehali 

diskusie, nám zaplatili. Či už to bol na Zlatých pieskoch 

spoločnosť Skejbord viac ako osemnásťtisíc, takisto 

Bratislava kepitls (Bratislava Capitals) nám zaplatila viac 

ako štyridsaťtisícstoosemdesiattritisícového dlhu.  

To znamená, snažíme sa v tomto prípade bojovať 

a neprehrávať.  
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Sú také tri kľúčové momenty. Veľmi sa teším, že letná 

sezóna a bola aj na základe pomoci zo strany mesta 

Bratislava spustená. K dnešnému dňu máme štyri letné 

kúpaliská spustené, takisto areál Zlaté piesky. Posledné 

dva by mali mať aj na základe kladných rozhodnutí Úradu 

verejného zdravotníctva spustené v najbližších dňoch.  

Čo sa týka tých tradičných behov, tak mali ste tam 

k dispozícii list, kde komunikujeme s s inými organizátormi 

behov a verím tomu, že ten klenot národný beh z Devína do 

Bratislavy sa nám podarí aj tento rok zorganizovať možno 

v nejakom obmedzenom režime.  

Najdôležitejšia informácia v tomto momente čo sa týka 

ako po, opakujem, Zimného štadióna Ondreja Nepelu, tie 

všetky čísla a fakty máte k dispozícii. Ten dôvod, pre 

ktorý sme v tomto prípade si považovali za podstatné vám 

predložiť tie informácie je ten, že je predpoklad, že 

(gong) na jeseň za zhruba asi deväťdesiatdva dní, ak sa nič 

nepredvídateľného nestane, by mal, je možné, že by v tejto 

hale mô, mali pôsobiť dva športové kluby, profesionálne 

športové kluby v dvoch odlišných súťažiach, čo so sebou 

nesie nemálo logistických, právnych a ďalších problémov.  

To znamená, v tejto súvislosti vás chcem možno aj 

vyzvať a poprosiť, ak bude mať ktokoľvek, akékoľvek otázky, 

prosím, obráťte sa na mňa a môj kontakt imejlový (e-

mailový) je na na webovom sídle našej organizácie, tak aby 
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som mohol sprostredkovať tie aktuálne informácie, tak aby 

ste v prípade, ak to všetko dobre dopadne, v septembri 

neboli postavení pred hotovú vec, ale mali aktuálne 

informácie, ktoré sa týkajú vlastne tých rokovaní 

v súvislosti s prevádzkou tej haly od septembra.  

(poznámka: nezrozumiteľné slová) 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem veľmi pekne. 

My sme si tak dohodli taký ten scenár na začiatku, že 

budeme čo najstručnejší pri uvádzaní materiálov.  

Samozrejme, otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Vy tých bodov tam máte viac, takže je možnosť pýtať 

sa aj pri tých ďalších bodoch.  

Ďakujem. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pani Svoreňová, 

nech sa páči. 

Ing.  Soňa   S v o r e ň o v á ,  poslankyňa MsZ: 
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Ďakujem pekne. 

Ja chcem možno využiť trošku príležitosť, že tu máme 

pána riaditeľa s takou veľmi jednoduchou vecou, s ktorou sa 

na mňa obrátilo viac ľudí. Sťažovali sa, že vlastne nikde 

na stráne STARZu (STARZ), ani na fejsbuku (facebooku) nie 

je vlastne možné nájsť, že či v daný deň sú, alebo nie sú 

otvorené kúpaliská. Len napísané, že podľa poveternostných 

podmienok. Nevedia to odhadnúť. Máte aj fejsbúk (facebook). 

Či by nebolo možné apoň tam jednoducho ráno každý deň 

v letnej sezóne dať report, sú otvorené, nie sú otvorené.  

A takisto možno na tých sociálnych sieťach viac 

komunikovať kedy je Plaváreň Pasienky otvorená, lebo 

častokrát vlastne sú nejaké športové podujatia a je pre 

verejnosť zatvorené v hodinách, keď malo byť otvorené. 

Čiže, prosím vás, keby sa dala zlepšiť táto 

komunikácia cez sociálne siete.  

 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 
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Ja vás poprosím, pán Križan, len potom na záver, aby 

ste reagovali.  

Pani Pätoprstá s faktickou.  

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja sa chcem poďakovať za veľmi kvalitný materiál. Asi 

prvýkrát vidím od STARZu (STARZ)  takto dobre spracovaný. 

Tak vám držím palce.  

Aj ďakujem pani Čemanovej za spoluprácu.  

A presne to som chcela doplniť, čo kolegyňa. A to je 

jedna z najdôležitejších vecí, komunikácia cez, cez webovú 

stránku a veľmi vás o to prosím, aby aj ten dizajn bol taký 

a a hodný Bratislavy hlavného mesta.  

Ďakujem. 

 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 
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Pán starosta Kuruc. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som sa v súvislosti teda s tým dopadom KOVIDu 

19 (COVID-19) chcel spýtať na štadión Ondreja Nepelu, eee 

lebo nejak som to nikdy v minulosti sa nevedel k tomu 

dopátrať. V prípade, že má od nás štadión v nájme hokejový 

klub a je tam nejaký zápas, tak celý výťažok zo vstupého 

ide tomu hokejovému klubu, alebo priamo STARZu (STARZ)? 

Alebo ako je tá zmluva uzavretá, lebo ak to ide hokejovému 

klubu a my máme nejakú paušálnu sumu za nájom, tak pre nás 

asi KOVID 19 (COVID-19) až tak nebol problematický, lebo 

však my zmluvu máme s ním a on nám nájomné, ak mu 

neodpustíme, budeme pla, bude nám platiť. Ale v prípade, že 

on tam len hrá zápas a celé nájomné vstupné ide nám, tak 

vtedy je to dosť veľký problém, lebo ktovie ako do konca 

roka s tým hokejom vôbec bude a či budú povolené takéto 

zápasy a podobne.  

Takže, akým spôsobom je teda výťažok zo vstupného 

riešený v rámci nájomnej zmluvy a potom dodatočne voči 

STARZu (STARZ). A takisto aj napríklad výťažok zo vstupného 

z tých skajboxov (sky boxov) ako je teda riešený? Čo ide 

len čisto klubu a klub nám za tie skaj boxy (sky boxy) 

platí, alebo ako to je?  
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Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Korček. 

JUDr. Tomáš   K o r č e k , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Taktiež chcem poďakovať pánovi riaditeľovi za 

spracovanie tohto materiálu. 

A v tejto súvislosti aj teda v súvislosti 

s informáciou, ktorú nám dal, že teda niektorí dlžníci 

zaplatili STARZu (STARZ) svoje záväzky, chcem sa opýtať na 

aktuálny stav záväzkov hokejového klubu Slovan Bratislava, 

lebo teda boli sme informovaní z médií, že prebiehajú 

nejaké rokovania ohľadom teda predaja tohto klubu vrátane 

asi nejakých členských práv aj v občianskom združení, ktoré 

majú.  

Takže chcel by som vedieť, ak teda viete takto 

z hlavy povedať, že aký je a ten aktuálny stav záväzkov 

a akým spôsobom to riešite?  
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Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

A ja poprosím pán Križan, aby ste zodpovedali otázky.  

Ladislav   K r i ž a n ,     

riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy (STARZ): 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Máte vedľajší. Aha, už je dobre. 

Ladislav   K r i ž a n ,     

riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy (STARZ): 

Aha, už mám. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Čo sa týka v tomto prípade letných kúpa kúpalísk 

a Plavárne Pasienky a komunikácie, úplne súhlasím. A ja 

pevne verím, že naša webstránka čoskoro bude, myslím si že 

hodná aj dvadsiateho prvého storočia.  

Pre toto leto by sme chceli využívať v tomto momente 

najmä sociálnu sieť, aby ste aj vedeli, že po tom 

slávnostnom otvorení spojenom s tlačovou konferenciou, 

ktorá, ktorá bola toho 17. júna, nám počasie neprialo. A to 

znamená, to rozhodnutie o tom, či ešte v júni, keď ten 

režim beží od dvanásteho, od dvanástej, väčšinou urobené 

priamo až do obeda, lebo to počasie sa premenlivo mení, my 

sme chceli v tomto momente potom aktívne eee informovať 

priamo aj na našej sociálne sieti.  

A tu chcem možno aj v súvislosti s tým KOVIDom 19 

(COVID-19) a predpokladaný väšiu väčšou účasťou 

komunikovať, že boli by sme veľmi radi, aby sme boli 

schopní, najmä pri tých menších kúpaliskách, priamo na 

našom, na našej sociálnej siete na nejakej hodinovej báze 

informovať, že, napríklad, toto kúpalisko, tieto tri, ktoré 

sú v Rače, Krasňanoch a v Lamači sú, napríklad, plné, tak 

aby sa ľudia vese vedeli presunúť, či už na Zlaté piesky 

alebo, alebo na Rosničku. 

Čo sa týka Plavárne Pasienky. Znova, môžem iba 

súhlasiť, veľmi sa teším, že po tom ako sme ju spustili, 

najprv pre olympionikov, je od 3. júna, myslím si že, 
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k dispozícii aj pre verejnosť, aj dvadsaťpäť metrový bazén. 

A snažíme sa v tomto prípade nájsť režim, ktorý, ktorý bude 

najpríjemnejšie pre ľudí, aby si teoreticky vedeli zaplávať 

priamo ráno pred prácou.  

K tej tretej otázke, ktorá je spojená úzko s tou 

štvrtou otázkou.  

Tá nájomná zmluva, ktorú má podpísaný toho času há cé 

(HC) Slovan Bratislava, definuje tie vzájomné práva 

a povinnosti. To znamená, všetky tie výnosy z tých podujatí 

idú v tomto prípade tej obchodnej spoločnosti. Bolo by 

skvelé, keby tá platobná disciplína z ich strany bola 

lepšia, lebo tým, že v tomto prípade eee majú vlastné, 

vlastné, vlastné, myslím si že finančné problémy, tak ten 

keš flou (cash flowe) nám neuveriteľným  spôsobom chýba. 

A de fakto (de facto) paralizuje potom celú tú organizáciu.  

A eee k tej poslednej otázke, ktorú spomínal pán 

Korček. 

Ja som ešte pred dnešným rokovaním vlastne overoval 

ten stav v rámci Bratislava kepitls (Bratislava Capitals) 

som vám spomínal.  

Čo sa týka há cé (HC) Slovan Bratislava, 

štyridsaťosem hodín po nástupe do funkcie sme mali 

rokovanie na úrovni magistrátu. K dnešnému dňu viem 

potvrdiť, že tie sumy, ktoré máte, v tomto prípade v rámci 

toho materiálu, by nemali byť zmenené.  
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Máme tam dva subjekty práva, to znamená občianske 

združenie, ktoré združuje mládežníkov a takisto v tomto 

prípade tú obchodnú spoločnosť. A možno všetci viete, že po 

roku 2010 pri dokončovaní tej haly prišlo k tomu, že táto 

obchodná spoločnosť zhodnotila majetok mesta a nejakými 

finančnými prostriedkami, ktoré boli v rámci tých 

investícií, ktoré sú zabudované priamo v štadióne. Teraz 

prebieha eee v tomto prípade posúdenie zo strany znaleckej 

organizácie, ktorá by mala určiť tú zostatkovú hodnotu 

tohoto majetku. A ja verím tomu, že do jesene eee príde 

k takej veľkej, veľkej dohode, tak aby jednoducho tá hala 

vedela byť používaná na prospech čo najviac športov, čo 

najviac športovcov.  

Taká informácia asi aktuálne k dnešnému dňu, k tejto 

hodine.  

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

S faktickou pán poslanec Lenč. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 475 

Dobrý deň, pán riaditeľ. 

Mňa v súvislosti s tými nájmami teda napadla taká 

otázka, teraz sa to riešilo na tej vládnej ú ú úrovni cez 

ministerstvo hospodárstva. Týka sa to aj takýchto nájmov? 

Myslím teda, že polovičku. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Kompenzácie, myslíte, hej? 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Hej, hej. Tie kompenzácie myslím. 

 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

Žapína.  

Ladislav   K r i ž a n ,     
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riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy (STARZ): 

Á, výborne. 

Ak sa nemýlim, v tomto momente, tak včera len 

ministerstvo hospodárstva zverejnilo tú webstránku 

a v tomto prípade tie všetky detaily, mesto, teda 

respektíve Bratislavský samosprávny kraj by mal, jak som to 

kontroloval, prísť na, na pretras až toho dru druhého júla. 

Bola by táto možnosť.  

To znamená, my to veľmi, veľmi citlivo analyzujeme vo 

vzťahu k ostatným nájomcom. A pokiaľ to bude možné, tak 

budeme hľadať riešenia, ktoré, ktoré budú na prospech 

verejného záujmu.  

 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Členka návrhovej komisie 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o Informácii o dopade pandémie KOVID 

19 (COVID-19) na Správu telovýchovných a rekreačných 

zariadení hlavného mesta, tak ako máte uvedené v materiáli. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali dvaja poslanci. 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.18-Informácie o dopade pandémie COVID-19 na Správu 
telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR 

Bratislavy 

 Prítomní: 37 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
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L. Antalová Plavúchová  A. Berka  ÁNO 

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  NEHLASOVAL 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová   J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
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Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácie o dopade pandémie COVID-19 na príspevkovú 

organizáciu Správa telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

 

A. berie na vedomie 

informácie o dopade pandémie COVID-19 na príspevkovú 

organizáciu Správa telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

B. žiada 
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riaditeľa príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a 

rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy na 

mesačnej báze informovať vedenie hlavného mesta SR 

Bratislavy o aktuálnej situácii v príspevkovej organizácii 

najmä vzhľadom na vývoj rokovaní s HC SLOVAN Bratislava 

a.s., a Bratislava Capitals, a.s., pri predpokladanom 

spoločnom využívaní Zimného štadióna Ondreja Nepelu oboma 

športovými klubmi v sezóne 2020/2021 v najvyššej slovenskej 

súťaži v ľadovom hokeji – Tipsport lige a nadnárodnej 

hokejovej súťaži pre sezónu 2020/2021 bet-at–home Eishockey 

liga. 

T: 05. 08. 2020, 05. 09. 2020 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 18A NÁVRH NA ZVERENIE NEHNUTEĽNÉHO 
MAJETKU DO SPRÁVY MESTSKÝCH ČASTÍ 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalším bodom číslo devätnásť, Návrh na 

zverenie nene nehnuteľného majetku do správy mestských 
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častí hlavného mesta Slovenskej, pardon, to je osemnásť A, 

Návrh na zverenie nehnuteľného majetku do správy mestských 

častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Pán starosta Hrčka,  

nech sa páči. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som sa chcel spýtať, my deväť mesiacov žiadame 

o zverejnie zverenie nejakých dvoch alebo troch pozemkov 

a proste v tomto materiáli to nie je. Opakovane sme to 

pripomínali.  

Ja len, že komu mám, prosím, napísať, alebo čo mám 

spraviť, lebo dohoda bola, že sa teraz zveruje v nejakom 

balíku pre všetky mestské časti. A ja teda neviem, ako 

naozaj, to boli a asi dve, alebo tri veci. 

Dobre. Jedna bola rozsiahlejšia. Tú, ktorú som už 

spomínal pri zákone o odpadoch, to boli eee pozemky v nájme 

pod kontajnerovými stojiskami, ale ostatné veci, to boli že 

drobnosti a do dnešného dňa to tam nie je. Tak ja neviem, 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(poznámka: nezrozumiteľné slová) 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

bude ešte nejaký druhý termín? A či mi to niekto vie 

vysvetliť? Lebo minimálne dve, alebo tri urgencie z úradu 

išli a naše veci v tom materiáli nie sú.  

Ďakujem. 

 

 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Kolegyne naznačujú, že to je, že to je nedorozumenie, 

tak prosím, pripomeň nám to. Adresuj to na eee riaditeľa 

magistrátu a sľubujeme, že teda na ďalšom zastupiteľstve to 

bude doriešené.  

Ďakujem. 
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Nikto ďalší sa neprihlásil do tejto diskusie, tak ja 

poprosím návrhovú komisiu.  

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o návrhu na zverenie nehnuteľného 

majetku do správy mestských častí Bratislava, hlavného 

mesta SR Bratislavy, tak ako máte uvedené v návrhu 

uznesenia. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a traja nehlasovali. 

Ďakujem pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.18A-Návrh na zverenie nehnuteľného majetku do správy 
mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy 

 Prítomní: 38 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  NEHLASOVAL 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L.Štasselová,nám.NEHLASOVAL 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

 

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová   J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zverenie nehnuteľného majetku do správy mestských 

častí hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy zverenie nehnuteľností, a to: 

1. časti pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, 

parc. č. 11739/1 – ostatná plocha vo výmere cca 20 450 

m² a parc. č. 11739/14 – ostatná plocha vo výmere cca 

6 350 m², LV č. 5567, vrátane spevnených plôch na 

týchto pozemkoch, do správy mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, IČO 00603317, za 

účelom revitalizácie lokality a jej údržby, 

zabezpečenia celoročnej starostlivosti o vzrastlú 

zeleň a zlepšenia dopravnej situácie v lokalite; 

parcelné číslo a výmera pozemkov budú spresnené 

následne spracovaným geometrickým plánom, 

2. pozemku registra „C“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 17323/2 

– zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 250 m², LV č. 

2276, do správy mestskej časti Bratislava-Rača, 

Kubačova 21, Bratislava, IČO 00304557, za účelom 

zjednotenia správy pozemku a stavby, súpis. č. 9804, 

ktorá sa na pozemku nachádza a je zverená do správy 

mestskej časti Bratislava-Rača,  

3. pozemku registra „C“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 1022/12 

– zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 736 m², LV č. 

1, do správy mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 

21, Bratislava, IČO 00304557, za účelom revitalizácie 

parku, ktorý slúži širokej verejnosti, 
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4. pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Jarovce, parc. č. 

228/6 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2 441 

m², parc. č. 235/277 – orná pôda vo výmere 29 m², LV 

č. 1237, situovaných pod komunikáciou III. triedy 

Kožušnícka, do správy mestskej časti Bratislava-

Jarovce, Palmová 1, Bratislava, IČO 00304603, za 

účelom zosúladenia stavu užívania so stavom vedeným v 

údajoch katastra nehnuteľností, 

5. pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Jarovce, parc. č. 

463/8 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 31 m², 

parc. č. 463/9 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

15 m², parc. č. 463/10 – zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 10 m², LV č. 1237, situovaných v areáli a 

pod budovou Hasičskej zbrojnice v Jarovciach, do 

správy mestskej časti Bratislava-Jarovce, Palmová 1, 

Bratislava, IČO 00304603, za účelom zosúladenia stavu 

užívania so stavom vedeným v údajoch katastra 

nehnuteľností, 

6. pozemku registra „E“ KN v k. ú. Jarovce, parc. č. 

1412/1 – ostatná plocha vo výmere 105 m², LV č. 1237, 

situovaného pod komunikáciou III. triedy Pílová, do 

správy mestskej časti Bratislava-Jarovce, Palmová 1, 

Bratislava, IČO 00304603, za účelom zosúladenia stavu 

užívania so stavom vedeným v údajoch katastra 

nehnuteľností, 
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7. pozemku registra „C“ KN v k. ú. Rusovce, parc. č. 

182/5 – ostatná plocha vo výmere 540 m², LV č. 1, na 

ktorom sa nachádza verejná zeleň v správe mestskej 

časti Bratislava-Rusovce, do správy mestskej časti 

Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, Bratislava, IČO 

00304611, za účelom zosúladenia stavu užívania so 

stavom zapísaným v údajoch katastra nehnuteľností, 

8. pozemkov registra „E“ KN v k. ú. Rusovce, parc. 

č. 276 – orná pôda vo výmere 662 m², parc. č. 282 – 

orná pôda vo výmere 1 331 m², parc. č. 296 – záhrady 

vo výmere 77 m², LV č. 1779, nachádzajúcich sa v 

areáli Základnej školy v Rusovciach, do správy 

mestskej časti Bratislava-‑Rusovce, Vývojová 8, 

Bratislava, IČO 00304611, za účelom zosúladenia stavu 

užívania so stavom zapísaným v údajoch katastra 

nehnuteľností, 

9. pozemkov registra „E“ KN v k. ú. Rusovce, parc. 

č. 306 – orná pôda vo výmere 73 m², parc. č. 307 – 

orná pôda vo výmere 125 m², parc. č. 312 – orná pôda 

vo výmere 237 m², LV č. 1779, na ktorých je situovaná 

stavba Materskej školy v Rusovciach, do správy 

mestskej časti Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 

Bratislava, IČO 00304611, za účelom zosúladenia stavu 

užívania so stavom zapísaným v údajoch katastra 

nehnuteľností, 
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10. pozemku registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 

1375/14 – ostatná plocha vo výmere 2 864 m², LV č. 

7868, na ktorom je situované detské ihrisko, do správy 

mestskej časti Bratislava-‑Ružinov, Mierová 21, 

Bratislava, IČO 00603155, za účelom revitalizácie 

existujúceho detského ihriska situovaného na tomto 

pozemku a následnej správy, 

11. pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 

15641/10 – ostatná plocha vo výmere 1 272 m² a parc. 

č. 15641/66 – ostatná plocha vo výmere 2 574 m², LV č. 

8090, na ktorých je situované detské ihrisko, do 

správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 

Bratislava, IČO 00603155, za účelom starostlivosti a 

údržby, 

 

12. pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Nivy,  

- parc. č. 9380/18 – ostatná plocha vo výmere 183 m², 

bez založeného listu vlastníctva, ktorý vznikol z 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 9380/9 – ostatná 

plocha vo výmere 11 581 m², LV č. 1, 

- parc. č. 9380/19 – ostatná plocha vo výmere 2 034 m², 

bez založeného listu vlastníctva, ktorý vznikol z 
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pozemku registra registra „E“ KN parc. č. 9370 – orná 

pôda vo výmere 9 498 m², LV č. 1, 

- parc. č. 9380/20 – ostatná plocha vo výmere 682 m², 

bez založeného listu vlastníctva, ktorý vznikol z 

pozemku parc. č. 9380/10 – ostatná plocha vo výmere 9 

548 m², LV č. 1,  

a to na základe GP č. 32/2020, úradne overeného 

pod číslom G1-844/2020, do správy mestskej časti 

Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava, 

IČO 00603155, za účelom revitalizácie existujúceho 

detského ihriska a následnej správy, 

13. pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Devínska Nová Ves, 

parc. č. 2565/20 – zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 3 157 m² a parc. č. 2565/64 – zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 2 726 m², LV č. 2, do správy 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 

17/A, Bratislava, IČO 00603392, za účelom správy, 

údržby, rekonštrukcie a obnovy územia okolo a pod 

komunikáciou M. Marečka, 

14. pozemku registra „E“ KN v k. ú. Devínska Nová Ves, 

parc. č. 3803/5 – orná pôda vo výmere 3 623 m², LV č. 

1, do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves, Novoveská 17/A, Bratislava, IČO 00603392, za 
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účelom správy, údržby, rekonštrukcie a obnovy územia 

okolo a pod komunikáciou a chodníkom Pod Lipovým, 

15. pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Devínska Nová Ves, 

- parc. č. 1200/11 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 37 m², LV č. 4172, 

- parc. č. 488/24 – vodná plocha vo výmere 96 m², parc. 

č. 488/25 – vodná plocha vo výmere 483 m², parc. č. 

1429/3 – vodná plocha vo výmere 1 085 m², vytvorených 

GP č. 23/2020 z pozemku registra „E" KN 

- parc. č. 608/1 – vodná plocha vo výmere 8 112 m², LV 

č. 4172, 

- parc. č. 1429/5 – vodná plocha vo výmere 1 947 m², 

vytvoreného GP č. 23/2020 z pozemkov registra „E“ KN 

parc. č. 606/2 – ostatné plochy vo výmere 6 631 m² a 

parc. č. 608/1 – vodná plocha vo výmere 8 112 m², LV 

č. 4172, 

- parc. č. 488/32 – vodná plocha vo výmere 539 m², parc. 

č. 1430/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

1 094 m² vytvorených GP č. 23/2020 z pozemku registra 

„E“ KN parc. č. 606/2 – ostatné plochy vo výmere 6 631 

m², LV č. 4172, 
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do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, 

Novoveská 17/A, Bratislava, IČO 00603392, za účelom 

rekonštrukcie vodnej stavby „Prietočná vodná nádrž 

Istrijská – rybník“ a jej okolia a následnej správy tohto 

priestoru, 

16. častí pozemkov registra „E“ KN v k. ú. Karlova Ves, 

- parc. č. 3344/4 – záhrada vo výmere 1 197 m², zapísanom 

na LV č. 5021, 

- parc. č. 382 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

165 m², 

- parc. č. 383 – záhrada vo výmere 270 m², 

- parc. č. 384/1 – orná pôda vo výmere 549 m², 

- parc. č. 3325/1 – trvalý trávny porast vo výmere 

3 168 m², 

- parc. č. 3337/1 – orná pôda vo výmere 1 947 m², 

- parc. č. 3337/2 – orná pôda vo výmere 795 m², 

- parc. č. 3340 – záhrady vo výmere 2 427 m², 

- parc. č. 3341/1 – orná pôda vo výmere 2 066 m², 

- parc. č. 3341/2 – orná pôda vo výmere 666 m², 

- parc. č. 3345/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

259 m², 

- parc. č. 3345/2 – záhrada vo výmere 1 145 m², 

- parc. č. 3345/3 – záhrada vo výmere 895 m², 

- parc. č. 3348/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

392 m², 
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- parc. č. 3348/3 – orná pôda vo výmere 2 247 m², 

- parc. č. 3349 – záhrada vo výmere 1 126 m², 

- parc. č. 3350 – záhrada vo výmere 1 244 m², 

- parc. č. 3352 – orná pôda vo výmere 1 363 m², 

- parc. č. 3353/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

364 m², 

- parc. č. 3353/2 – záhrada vo výmere 532 m², 

- parc. č. 3354 – orná pôda vo výmere 2 277 m², 

- parc. č. 3359 – orná pôda vo výmere 2 491 m², 

- parc. č. 3363/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

418 m², 

- parc. č. 3363/2 – orná pôda vo výmere 2 455 m², 

- parc. č. 3364/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

284 m², 

- parc. č. 3364/2 – záhrada vo výmere 1 752 m², 

- parc. č. 3365 – orná pôda vo výmere 1 296 m², 

- parc. č. 3368 – vinice vo výmere 1 550 m², 

- parc. č. 3373/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

409 m², 

- parc. č. 3376 – záhrada vo výmere 1 252 m², 

- parc. č. 3378/1 – záhrada vo výmere 712 m², 

- parc. č. 3378/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

500 m², 

- parc. č. 3378/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

486 m², 

- parc. č. 3453/2 – orná pôda vo výmere 1 353 m², 
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- parc. č. 3446/1 – záhrada vo výmere 1 053 m², 

- parc. č. 3446/2 – záhrada vo výmere 1 227 m², 

- parc. č. 3443 – záhrada vo výmere 602 m², 

- parc. č. 3442/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

1 018 m², 

- parc. č. 3438/1 – záhrada vo výmere 579 m², 

- parc. č. 3438/2 – záhrada vo výmere 1 116 m², 

- parc. č. 3436/1 – záhrada vo výmere 1 194 m², 

- parc. č. 3433 – vinice vo výmere 1 599 m², 

- - parc. č. 3432/1 – záhrada vo výmere 1 038 m², 

- parc. č. 3428 – vinice vo výmere 1 671 m², zapísaných 

na LV č. 4971, 

nachádzajúcich sa v oplotenom areáli Spojenej školy 

Tilgnerova a jej pracoviska Fadruszova, do správy mestskej 

časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 

Bratislava, IČO 00603502, za účelom majetkovoprávneho 

usporiadania vzťahu k pozemkom v areáloch základnej školy a 

gymnázia Tilgnerova,  

 

s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju nehnuteľností zo strany mestskej 

časti v prospech tretích osôb. 
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2. V prípade zverenia uvedeného v bode 3. tohto uznesenia 

nedôjde ani k prenájmu nehnuteľnosti zo strany 

mestskej časti v prospech tretích osôb. 

3. V prípade, ak mestská časť prestane nehnuteľnosti 

užívať pre uvedené účely, je povinná predmet zverenia 

v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému 

mestu SR Bratislave. 

4. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto sa zaväzuje, že do 

60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy predloží 

pre potrebu vypracovania protokolu o zverení 

nehnuteľného majetku hlavnému mestu SR Bratislave 

geometrický plán na odčlenenie častí pozemkov parc. č. 

11739/1 a parc. č. 11739/14 tak, aby predmetom 

zverenia neboli časti pozemkov, na ktorých sa 

nachádzajú stavby chodníkov pozdĺž miestnej 

komunikácie Kukučínova a Riazanská v majetku a správe 

hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenia správy 

komunikácií. 

5. Protokol o zverení nehnuteľného majetku uvedeného v 

bode 1 tohto uznesenia bude mestskou časťou podpísaný 

do 100 dní odo dňa doručenia súhlasu mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto s prevzatím detských a 

workoutových ihrísk vybudovaných na zverovaných 

pozemkoch hlavným mestom SR Bratislavou ako poslanecké 
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priority, inak uznesenie stratí v tejto časti 

platnosť. 

6. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves sa zaväzuje, že do 

60 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy predloží 

pre potrebu vypracovania protokolu o zverení 

nehnuteľného majetku hlavnému mestu SR Bratislave 

geometrický plán na odčlenenie častí zverovaných 

pozemkov tak, aby predmetom zverenia boli časti 

pozemkov, ktoré sa nachádzajú v oplotenom areáli 

Spojenej školy Tilgnerova, Bratislava, a v oplotenom 

areáli jej pracoviska na Fadruszovej ulici. 

7. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves sa zaväzuje, že s 

pozemkami registra „E“ parc. č. 3337/1 a parc. č. 

3443, k. ú. Karlova Ves, LV č. 4971, bude nakladať so 

starostlivosťou riadneho hospodára, nakoľko je na ne 

uplatnený reštitučný nárok podľa zákona č. 229/1991 

Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému 

poľnohospodárskemu majetku a vedené neukončené správne 

konanie. Do právoplatného ukončenia uplatnených 

reštitučných nárokov vzťahujúcich sa k uvedeným 

pozemkom nesmie mestská časť tieto pozemky previesť do 

vlastníctva iného subjektu, prenajať alebo iným 

spôsobom dlhodobo zaťažiť, prípadne zastavať. 
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8. Protokol o zverení nehnuteľného majetku uvedeného v 

bode 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, tohto uznesenia bude mestskou časťou podpísaný do 

100 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy, inak toto 

uznesenie v príslušnej časti stratí platnosť. 

9. Mestská časť na seba preberá záväzok, že stavebné, 

rekonštrukčné práce, technické a stavebné zhodnotenia 

predmetu zverenia bude realizovať z vlastných 

finančných zdrojov, prípadne prostredníctvom dotácií 

zo štrukturálnych a environmentálnych zdrojov. 

10. V prípade zverení uvedených v bodoch 1, 3, 10, 12, 

tohto uznesenia platí podmienka, že ak príslušná 

mestská časť nezrealizuje projekt, na ktorý jej bol 

nehnuteľný majetok zverený, v lehote do 30. 06. 2025, 

mestská časť je povinná predmet zverenia v lehote do 

60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR 

Bratislave. 

koniec poznámky) 

BOD 18B NÁVRH NA ZVERENIE NEHNUTEĽNOSTÍ DO 
SPRÁVY MESTSKÝCH ČASTÍ BRATISLAVA–
DÚBRAVKA, BRATISLAVA–ZÁHORSKÁ 
BYSTRICA, BRATISLAVA–LAMAČ 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 
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I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Teraz pokračujeme bodom číslo osemnásť bé (B), Návrh 

na zverenie nehnuteľností do správy mestských častí 

Bratislava–Dúbravka, Bratislava–Záhorská Bystrica 

a Bratislava–Lamač 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu na zverenia nehnuteľností 

do správy mestských častí, tak ako máte uvedené 

v materiáli. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali dvaja poslanci. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 18B-Návrh na zverenie nehnuteľností do správy 
mestských častí Bratislava–Dúbravka, Bratislava–Záhorská 

Bystrica, Bratislava–Lamač 

 Prítomní: 38 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  NEHLASOVAL 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  
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J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová   J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zverenie nehnuteľností do správy mestských častí 

Bratislava–Dúbravka, Bratislava–Záhorská Bystrica, 

Bratislava–Lamač 
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Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje 

podľa článku 82 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy zverenie nehnuteľností, a to: 

1. zverenie pozemkov registra „E“ KN, k. ú. Dúbravka, 

časť parc. č. 2273/200 – orná pôda vo výmere cca 

110 m², LV č. 5920, parc. č. 2272/301 – ostatná plocha 

vo výmere 317 m², LV č. 5920, časť parc. č. 2272/2 – 

trvalé trávne porasty vo výmere cca 255 m², LV č. 

5920, časť parc. č. 2271/200 – ostatná plocha 

vo výmere cca 555 m², LV č. 5920, parc. č. 2269/200 – 

ostatná plocha vo výmere 388 m², LV č. 5920, parc. č. 

2270 – trvalé trávne porasty vo výmere 256 m², LV č. 

5920, parc. č. 2268/200 – ostatná plocha vo výmere 

645 m², LV č. 5920, parc. č. 2267/200 – ostatná plocha 

vo výmere 710 m², LV č. 5920, parc. č. 2365 – trvalý 

trávny porast vo výmere 26 m², LV č. 5920, parc. č. 

2364/100 – orná pôda vo výmere 3 m², LV č. 5920, parc. 

č. 2266/200 – ostatná plocha vo výmere 764 m², LV č. 

5920, parc. č. 2362 – trvalý trávny porast vo výmere 

64 m², LV č. 5920, parc. č. 2363 – orná pôda vo výmere 

98 m², LV č. 5920, parc. č. 2265/200 – ostatná plocha 
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vo výmere 896 m², LV č. 5920, parc. č. 2361 – ovocný 

sad vo výmere 47 m², LV č. 5920, parc. č. 2360 – orná 

pôda vo výmere 118 m², LV č. 5920, parc. č. 2264/200 – 

orná pôda vo výmere 687 m², v spoluvlastníckom podiele 

4/5, LV č. 5158, parc. č. 2359 – orná pôda vo výmere 

154 m², LV č. 5920, parc. č. 2374/200 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 89 m², LV č. 5920, parc. 

č. 2263 – orná pôda vo výmere 829 m², LV č. 5920, 

parc. č. 2357 – trvalý trávny porast vo výmere 32 m², 

v spoluvlastníckom podiele 4/5, LV č. 5158, parc. č. 

2356 – orná pôda vo výmere 260 m², v spoluvlastníckom 

podiele 4/5, LV č. 5158, parc. č. 2262 – orná pôda 

vo výmere 845 m², LV č. 5920, parc. č. 2962 – orná 

pôda vo výmere 1 297 m², LV č. 5920, parc. č. 2961 – 

orná pôda vo výmere 1 263 m², LV č. 5920, parc. č. 

2666 – trvalý trávny porast vo výmere 132 m², LV č. 

5920, parc. č. 2704/1 – zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 146 m², LV č. 5920, parc. č. 2667 – orná 

pôda vo výmere 1 115 m², LV č. 5920, parc. č. 2960 – 

orná pôda vo výmere 1 333 m², LV č. 5920, parc. č. 

2959 – orná pôda vo výmere 1 011 m², LV č. 5920, parc. 

č. 2258/300 – ostatná plocha vo výmere 69 m², LV č. 

5920, parc. č. 2665/1 – trvalý trávny porast vo výmere 

82 m², LV č. 5920, parc. č. 2664/1 – orná pôda 

vo výmere 434 m², LV č. 5920, parc. č. 2957/100 – 

ostatná plocha vo výmere 840 m², LV č. 5920, parc. č. 
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2971 – orná pôda vo výmere 88 m², LV č. 5920, parc. č. 

2972 – vodná plocha vo výmere 55 m², LV č. 5920, parc. 

č. 2973 – lesný pozemok vo výmere 25 m², LV č. 5920, 

parc. č. 2958 – orná pôda vo výmere 445 m², LV č. 

5920, parc. č. 2665/2 – trvalý trávny porast vo výmere 

93 m², LV č. 5920, parc. č. 2664/2 – orná pôda 

vo výmere 355 m², LV č. 5920, parc. č. 2957/200 – 

ostatná plocha vo výmere 172 m², LV č. 5920, parc. č. 

2953 – orná pôda vo výmere 164 m², LV č. 5920, parc. 

č. 2952 – orná pôda vo výmere 17 m², LV č. 5920, parc. 

č. 2951 – orná pôda vo výmere 110 m², LV č. 5920, 

parc. č. 2950 – orná pôda vo výmere 10 m², LV č. 5920, 

parc. č. 2955/100 – ostatná plocha vo výmere 41 m², LV 

č. 5920, do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka, 

so sídlom Žatevná 2, Bratislava, IČO 0603406, 

za účelom správy a údržby školského areálu, 

nachádzajúceho sa na Sokolíkovej 2,  

2. zverenie častí pozemkov registra „E“ KN, k. ú. 

Dúbravka, parc. č. 1241/3 – trvalý trávny porast 

vo výmere cca 387 m², LV č. 5920, parc. č. 2663/100 – 

ostatná plocha vo výmere cca 48 m², LV č. 5920, parc. 

č. 1242 – trvalý trávny porast vo výmere cca 4 456 m², 

LV č. 2604, parc. č. 2728 – trvalý trávny porast 

vo výmere cca 87 m², LV č. 5920, parc. č. 1301/100 – 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere cca 439 m², LV 

č. 5920, parc. č. 1226 – orná pôda vo výmere cca 
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18 m², LV č. 5920, parc. č. 1225 – orná pôda vo výmere 

cca 50 m², LV č. 5920, parc. č. 1224 – orná pôda 

vo výmere cca 78 m², LV č. 5920, parc. č. 1223 – orná 

pôda vo výmere cca 117 m², v spoluvlastníckom podiele 

2/14, LV č. 4194, parc. č. 1221 – trvalý trávny porast 

vo výmere cca 717 m², v spoluvlastníckom podiele ½, LV 

č. 2429, parc. č. 1220 – orná pôda vo výmere cca 

470 m², LV č. 5920, parc. č. 1219 – orná pôda 

vo výmere cca 513 m², LV č. 5920, parc. č. 1216 – orná 

pôda vo výmere cca 330 m², LV č. 5920, parc. č. 1215 – 

orná pôda vo výmere cca 189 m², LV č. 5920, parc. č. 

1213 – orná pôda vo výmere cca 17 m², LV č. 5920, do 

správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka so sídlom 

Žatevná 2, Bratislava, IČO 00603406, za účelom správy 

a údržby školského areálu, nachádzajúceho sa 

na Beňovského 1, 

3. zverenie nehnuteľností v k. ú. Dúbravka, pozemkov 

registra „C“ KN, parc. č. 2180/3 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 147 m², LV č. 847, parc. č. 2180/4 

– ostatné plochy vo výmere 4 730 m², LV č. 847, parc. 

č. 2180/7 – ostatné plochy vo výmere 185 m², LV č. 

847, parc. č. 2180/8 – ostatné plochy vo výmere 

124 m², LV č. 847, a stavby súpis. č. 3290 – 

prevádzková budova šport. areálu, na parc. č. 2180/3, 

LV č. 847, do správy mestskej časti Bratislava-

Dúbravka so sídlom Žatevná 2, Bratislava, 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 505 

IČO 00603406, za účelom správy a údržby športovo-

rekreačného areálu, nachádzajúceho sa na Hanulovej 35, 

4. zverenie pozemku registra „C“ KN v k. ú. Záhorská 

Bystrica, parc. č. 13 – záhrady vo výmere 60 m², LV č. 

3558, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 

do správy mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica 

so sídlom Námestie rodiny 1, Bratislava, IČO 00604887, 

za účelom scelenia zverených nehnuteľností 

a nehnuteľností, vo výlučnom vlastníctve mestskej 

časti, nakoľko ide o manipulačnú plochu nevyhnutne 

potrebnú k týmto nehnuteľnostiam na Ulici 

Svätého Pia X, 

5. zverenie pozemku registra „C“ KN, k. ú. Záhorská 

Bystrica, parc. č. 1920/2 – záhrady vo výmere 

1 291 m², LV č. 3558, vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy, v spoluvlastníckom podiele 1/1, do správy 

mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica so sídlom 

Námestie rodiny 1, Bratislava, IČO 00604887, za účelom 

správy a údržby školského areálu, nachádzajúceho sa 

na Hargašovej 5, 

6. zverenie nehnuteľností v k. ú. Lamač, pozemkov 

registra „C“ KN, parc. č. 1025/1 – ostatná plocha 

vo výmere 3 390 m², LV č. 867, časť parc. č. 1026/1 – 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere cca 393 m², LV 

č. 867, parc. č. 1025/3 – ostatná plocha vo výmere 
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4 m², LV č. 3758, a stavby súpis. č. 6779 – Kaplnka 

Rozálka, na parc. č. 1027, LV č. 1, do správy mestskej 

časti Bratislava-Lamač so sídlom Malokarpatské 

námestie. 9, Bratislava, IČO 00603414, parc. č. 

1025/1, parc. č. 1025/3 a parc. č. 1026/1 za účelom 

starostlivosti a údržby zelene, umiestňovania prvkov 

drobnej architektúry, chodníkov a mestského mobiliára, 

ako aj konania verejných kultúrnych a spoločenských 

podujatí, a Kaplnky Rozálky za účelom vykonávania 

náboženských úkonov a súvisiacich aktivít tretími 

subjektami na základe predchádzajúceho súhlasu 

mestskej časti, ako aj konania verejných kultúrnych 

a spoločenských podujatí na Rozálskej ulici, 

s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju nehnuteľností zo strany mestskej 

časti v prospech tretích osôb. 

2. V prípade, ak mestská časť prestane nehnuteľnosti 

užívať na uvedené účely, je povinná predmet zverenia 

v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému 

mestu SR Bratislave. 

3. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude mestskou 

časťou podpísaný do 90 dní odo dňa schválenia 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy, inak uznesenie stratí platnosť. 
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4. Mestská časť na seba preberá záväzok, že bude 

stavebné, rekonštrukčné práce a stavebné zhodnotenia 

predmetu zverenia realizovať z vlastných finančných 

zdrojov, resp. prostredníctvom dotácií 

zo štrukturálnych a environmentálnych fondov. 

5. V prípade zverenia uvedeného v bode č. 1 sa mestská 

časť Bratislava-Dúbravka, zaväzuje, že do 60 dní odo 

dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy predloží hlavnému mestu 

SR Bratislave pre potrebu vypracovania protokolu 

o zverení nehnuteľného majetku geometrický plán 

na určenie vlastníckych práv k zverovaným pozemkom, 

oddelenie pozemkov registra „E“ KN, parc. č. 2264/200, 

parc. č. 2357 a parc. č. 2356, ktorých vlastníkom je 

hlavné mesto SR Bratislava v spoluvlastníckom podiele 

4/5, a odčlenenie časti pozemkov registra „E“ KN, 

k. ú. Dúbravka, parc. č. 2273/200 v rozsahu cca 

110 m², parc. č. 2272/2 v rozsahu cca 255 m² a parc. 

č. 2271/200 v rozsahu cca 555 m² tak, aby predmetom 

zverenia boli iba pozemky v areáli školy. 

6. V prípade zverenia uvedeného v bode č. 1 sa mestská 

časť zaväzuje s pozemkom registra „E“ KN parc. č. 

2357, ku ktorému je vedené právoplatne neukončené 

reštitučné konanie podľa zákona č. 229/1991 Zb. 

o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému 
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poľnohospodárskemu majetku, nakladať 

so starostlivosťou riadneho hospodára. 

Do právoplatného rozhodnutia o uplatnenom reštitučnom 

nároku vzťahujúcom sa k danému pozemku nesmie tento 

pozemok previesť do vlastníctva iných osôb, prenajať 

alebo iným spôsobom dlhodobo zaťažiť. 

7. V prípade zverenia uvedeného v bode 2 sa mestská časť 

Bratislava-Dúbravka zaväzuje, že do 60 dní odo dňa 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy predloží hlavnému mestu 

SR Bratislave pre potrebu vypracovania protokolu 

o zverení nehnuteľného majetku geometrický plán 

na odčlenenie častí zverovaných pozemkov reg. „E“ KN, 

k. ú. Dúbravka, všetky v rozsahu cca, parc. č. 1241/3 

v rozsahu 387 m², parc. č. 2663/100 v rozsahu 48 m², 

parc. č. 1242 v rozsahu 4 456 m², parc. č. 2728 

v rozsahu 87 m², parc. č. 1301/100 v rozsahu 439 m², 

parc. č. 1226 v rozsahu 18 m², parc. č. 1225 v rozsahu 

50 m², parc. č. 1224 v rozsahu 78 m², parc. č. 1223 

v rozsahu 117 m², parc. č. 1221 v rozsahu 717 m², 

parc. č. 1220 v rozsahu 470 m², parc. č. 1219 

v rozsahu 513 m², parc. č. 1216 v rozsahu 330 m², 

parc. č. 1215 v rozsahu 189 m² a parc. č. 1213 

v rozsahu 17 m² tak, aby predmetom zverenia boli iba 

pozemky v areáli školy. 
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8. V prípade zverenia uvedeného v bode č. 2 sa mestská 

časť zaväzuje s pozemkami registra „E“ KN, k. ú. 

Dúbravka, parc. č. 1221 a parc. č. 1215, ku ktorým je 

vedené právoplatne neukončené reštitučné konanie podľa 

zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov 

k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, nakladať so 

starostlivosťou riadneho hospodára. Do právoplatného 

rozhodnutia o uplatnenom reštitučnom nároku 

vzťahujúcom sa k daným pozemkom nesmie tieto pozemky 

previesť do vlastníctva iných osôb, prenajať alebo 

iným spôsobom dlhodobo zaťažiť. 

9. V prípade zverenie uvedeného v bode č. 3 mestská časť 

Bratislava-Dúbravka súhlasí s postúpením všetkých práv 

a záväzkov vyplývajúcich hlavnému mestu SR Bratislave 

zo zmluvy o nájme č. 07 83 1144 08 00, uzatvorenej 

dňa 31. 12. 2008 v znení dodatku č. 1 zo dňa 02. 03. 

2010 medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Liborom 

Jakšíkom, miesto podnikania Grösslingova 71 

v Bratislave, IČO 34296832. 

 

10. V prípade zverenia uvedeného v bode č. 3 sa mestská 

časť Bratislava-Dúbravka zaväzuje s pozemkami registra 

„C“ KN, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2180/7 a parc. č. 

2180/8, ku ktorým je vedené právoplatne neukončené 

reštitučné konanie podľa zákona č. 229/1991 Zb. 
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o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému 

poľnohospodárskemu majetku, nakladať 

so starostlivosťou riadneho hospodára. 

Do právoplatného rozhodnutia o uplatnenom reštitučnom 

nároku vzťahujúcom sa k daným pozemkom nesmie tieto 

pozemky previesť do vlastníctva iných osôb, prenajať 

alebo iným spôsobom dlhodobo zaťažiť. 

11. V prípade zverenia uvedeného v bode č. 5 sa mestská 

časť Bratislava-Záhorská Bystrica zaväzuje 

ku dňu nadobudnutia účinnosti zverovacieho protokolu 

týkajúceho sa zverenia pozemku registra „C“ KN parc. 

č. 1920/2, k. ú. Záhorská Bystrica, do správy mestskej 

časti, požiadať hlavné mesto SR Bratislavu o ukončenie 

nájmu tohto pozemku podľa zmluvy o dlhodobom nájme 

pozemku č. 18-83-0566-06-00 uzatvorenej dňa 

24. 08. 2006. 

12. V prípade zverenia uvedeného v bode č. 6 sa mestská 

časť Bratislava-Lamač zaväzuje že do 60 dní odo dňa 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy predloží hlavnému mestu 

SR Bratislave pre potrebu vypracovania protokolu 

o zverení nehnuteľného majetku geometrický plán 

na odčlenenie časti o výmere cca 83 m² z pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 1026/1, k. ú. Lamač, 
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na ktorej leží prístupová komunikácia tak, aby 

predmetom zverenia boli iba pozemky v areáli kaplnky. 

13. V prípade zverenia uvedeného v bode č. 6 sa účel 

zverenia stavby súpis. č. 6779 – Kaplnka Rozálka, 

na parc. č. 1027, LV č. 1, ktorým je vykonávanie 

náboženských úkonov a súvisiacich aktivít tretími 

subjektami na základe predchádzajúceho súhlasu 

mestskej časti, ako aj konania verejných kultúrnych 

a spoločenských podujatí, rozširuje aj na pozemok reg. 

„C“ KN parc. č. 1027, na ktorom stojí stavba kaplnky, 

ktorý je mestskej časti Bratislava-Lamač už zverený 

Zverovacím protokolom č. 25/94. 

koniec poznámky) 
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BOD 19 NÁVRH NA SCHVÁLENIE NÁJMU ĽADOVÝCH 
PLÔCH A ŠATŇOVÝCH PRIESTOROV 
S PRÍSLUŠENSTVOMNA ZIMNOM ŠTADIÓNE 
ONDREJA NEPELU PRE OBČIANSKE 
ZDRUŽENIE JUMPING JOE AKOPRÍPAD 
HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalej. Bod číslo devätnásť, Návrh na 

schválenie nájmu ľadových plôch a šatňových priestorov 

s príslušenstvom na Zimnom štadión prenep štadióne Ondreja 

Nepelu pre občianske združenie Džamping džou (Jumping Joe) 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pani starostka Aufrichtová 

nech sa páči. 

Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

Ja som sa chcela len spýtať, že či to nejako súvisí 

s tým projektom, ktorý bol na Regionálnej rade predstavený 

s tým, že teda ako komplexne nie, ale bude to teda, je to 
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v programe teda, že by to na budúci rok mohlo byť 

realizované.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To už bola odpoveď alebo?  

Pán Križan,  

nech sa páči, aby to bolo  na mikrofón. 

Ladislav   K r i ž a n ,     

riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy (STARZ): 

Tento projekt, takto. Tá, tento zmluvný vzťah s tým 

projektom nesúvisí. Toto je dlhodobý partner, ktorý si ako 

jeden z mála riadne a včas plní svoje záväzky voči mestu 

Bratislava a STARZ. Takže sme mu za to veľmi vďační.  

A to, čo spomínala možno pani starostka a viacerí 

starostovia boli prítomní na projekte, ktorý prezentoval 

Slovenský zväz ľadového hokeja v spolupráci s mestom 

Bratislava a STARZ, kde zmyslom je naučiť možno všetky deti 

a území mesta Bratislava jeden zo základných lokomocí, 
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ktorou je, ktorou je korčuľovanie. Ale o tom možno na 

budúce.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Nikto ďalší sa neprihlásil do diskusie, prosím 

návrhovú komisiu. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o schválení nájmu ľadovej plochy na zimnom 

štadióne pre Džamping džou (Jumping Joe), tak ako je 

uvedené v osobitnom, ako hodný osobitného zreteľa. Čiže, 

potrebujeme tam. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťtri poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali traja poslanci. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 19-Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a 
šatňových priestorov s príslušenstvom na Zimnom štadióne 
Ondreja Nepelu pre občianske združenie Jumping Joe ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 

 Prítomní: 36 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  NEHLASOVAL 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  
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J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová   J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik NEHLASOVAL  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatňových 

priestorov s príslušenstvom na Zimnom štadióne Ondreja 

Nepelu pre občianske združenie Jumping Joe ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov nájom ľadových plôch, rozcvičovne a šatňových 

priestorov s príslušenstvom na Zimnom štadióne Ondreja 

Nepelu v správe príspevkovej organizácie STARZ za účelom 

športovej prípravy detí a mládeže na Zimnom štadióne 

Ondreja Nepelu s cenou: 

14. nájom ľadovej plochy v pondelok – piatok hala I. 

a hala II. v čase od 6.00 h do 14.00 h – 86,00 Eur/h 

15. nájom ľadovej plochy v pondelok – piatok hala I. 

a hala II. v ostatnom čase – 119,00 Eur/h 
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16. nájom rozcvičovne – 15,00 Eur/h 

17. nájom šatní s príslušenstvom – 2,20 Eur/mes/m²  

pre nájomcu: 

 

Jumping Joe, J. C. Hronského 18, 831 02 Bratislava, IČO 

42254744, občianske združenie zaregistrované na 

Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-380 18 

doba nájmu: od 01. 08. 2020 na dobu neurčitú, 

 

predmet nájmu: ľadová plocha v rozsahu 65 hodín mesačne a 

rozcvičovňa v rozsahu 3 hodiny mesačne a šatňové priestory 

s príslušenstvom vo výmere 69,00 m² v hale II., 

 

predpokladaná cena nájmu: za ľadovú plochu a rozcvičovňu – 

7 761,00 Eur mesačne, za šatňové priestory – 151,80 Eur 

mesačne. 

 

Predpokladané nájomné za prenájom ľadových plôch a 

rozcvičovne sa môže zmeniť na základe rozsahu objednaných 

hodín a skutočne prenajatých hodín jednotlivým nájomcom, 

ktoré závisia od objednávok nájomcu a kapacitných možnosti 

prenajímateľa, 
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s podmienkami: 

1. Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 90 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V 

prípade, že nájomná zmluva nebude nájomcom v uvedenej 

lehote podpísaná, toto uznesenie v tej časti stratí 

platnosť. 

2. Ak nájomca nemá uhradené všetky záväzky voči Správe 

telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, tieto uhradí 

najneskôr päť kalendárnych dní pred podpísaním 

nájomnej zmluvy, inak toto uznesenie v tej časti 

stratí platnosť. 

3. Príspevková organizácia STARZ je oprávnená meniť ceny 

za nájom Zimného štadióna Ondreja Nepelu na základe 

zmeny cenových predpisov, zvýšenia prevádzkových 

nákladov, najmä spotreby energetických médií a 

inflácie, jednostranným aktom zo strany príspevkovej 

organizácie STARZ. 

koniec poznámky) 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 520 

BOD 20 NÁVRH NA SCHVÁLENIE NÁJMU NEBYTOVÝCH 
PRIESTOROV NA ZIMNOM ŠTADIÓNE 
ONDREJANEPELU PRE NÁJOMCU HOCKEY 
CENTER S.R.O., STARÁ VAJNORSKÁ 17, 
BRATISLAVA AKOPRÍPAD HODNÝ 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo dvadsať, Návrh na schválenie nájmu 

nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre 

nájomcu HOCKEY CENTER esero (s. r. o.), Stará Vajnorská 17, 

Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa neprihlásil.  

Prosím návrhovú komisiu. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o schválení nájmu nebytových priestorov na 

Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre nájomcu HOCKEY CENTER, 
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tak ako máte uveď. Je to eee prípad hodný osobitného 

zreteľa, tak ako máte uvedené v materiáli. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Počkaj, ešte poviem toto.  

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali tri, aj traja. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Ďakujem pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 20-Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov 
na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre nájomcu HOCKEY CENTER 

s.r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

 Prítomní: 37 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  NEHLASOVAL 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová   J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik NEHLASOVAL  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na Zimnom 

štadióne Ondreja Nepelu pre nájomcu HOCKEY CENTER s.r.o., 

Stará Vajnorská 17, Bratislava, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 
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ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona SNR č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov nájom nebytových priestorov na Zimnom 

štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave vo výmere 

330,76 m² pre nájomcu HOCKEY CENTER s.r.o., Stará Vajnorská 

17, Bratislava, IČO 35804378, odo dňa účinnosti zmluvy 

na dobu neurčitú za ročné nájomné 41 140,85 Eur bez dane 

z pridanej hodnoty, za účelom prevádzkovania hokejového 

trenažéra – fitnes zariadenia, predajne hokejového tovaru, 

športových potrieb a športového oblečenia, kancelárie 

a kaviarne pre návštevníkov Zimného štadióna Ondreja Nepelu 

v Bratislave, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 90 dní 

od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

koniec poznámky) 
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BOD 21 NÁVRH NA SCHVÁLENIE NÁJMU ČASTI 
POZEMKU PRI ZIMNOM ŠTADIÓNE ONDREJA 
NEPELU ZA ÚČELOM UMIESTNENIA 
VONKAJŠIEHO SEDENIA PRE NÁJOMCU 
HOCKEY CENTER S.R.O., STARÁ 
VAJNORSKÁ 17, BRATISLAVA AKO PRÍPAD 
HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme asi na bod číslo dvadsaťjedna, Návrh na 

schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom štadióne Ondreja 

Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre 

nájomcu Hoky centr esero (HOCKEY CENTER s.r.o.), Stará 

Vajnorská 17, Bratislava ako prípad hodný osobitného 

zreteľa. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán Pilinský, 

máte slovo. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Možno by bolo fajn spojiť tú, tú debatu o všetkých 

týchto dvadsaťjedna až dvadsaťpäť. 
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Ja by som sa len chcel spýtať, lebo my sme tu minulé 

zastupiteľstvo schvaľovali zmenu vézetenka (VZN), kde sme 

umožnili, respektíve kde sme dali nejakú hromadnú zľavu 

práve na takéto se sedenia na verejných priestranstvách, na 

chodníkoch a na komunikáciách v správe hlavného mesta. 

A tam to bude riešené cez to za zabratie verejného 

priestranstva, hej?  

Takže, aby sa kvázi odbúralo takýto prípad, ako máme 

teraz tu týchto päť bodov, že to schvaľujeme my ako 

zastupiteľstvo.  

V tom prvom prípade sa jedná o štyri metre, o sedem 

metrov, o šesť metrov, o tri metre, o dva celé dva me 

metrov štvorcových. 

Ja sa chcem spýtať, prečo aj v týchto piatich 

prípadoch nebol použitý ten istý model ako sú to, ako sú 

eee tie te terasy v Starom Meste, v Novom Meste, alebo ta 

ta tak ako bolo to vézetenko (VZN) schválené, ale prečo tu 

ideme menovite každej prevádzke tých pár metrov štvorcových 

schvaľovať osobitným zreteľom?  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, prečo to je tak?  
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Poprosím zapnúť pána riaditeľa. 

Ladislav   K r i ž a n ,     

riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy (STARZ): 

výborná pripomienka. 

Ja by som bol takisto veľmi rád, aby sme vás 

neotravovali týmito vecami, lebo má to nulový, nulový eee 

dopad na rozpočet STARZu (STARZ) z hľadiska pozitívneho. 

Keďže je tam majetok nám zverený podľa našich 

informácií, nemôžme konať inak. Ale boli by sme veľmi radi, 

aby sme tu v takýchto veciach. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja mám procesnú. Návrh. Navrhujem, aby sme aj tieto 

body spojili. Čiže, dvadsaťjedna, dvadsaťdva, dvadsaťtri, 

dvadsaťštyri a dvadsaťpäť a dvadsaťšesť. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vieme ich spojiť?  

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Áno. Aj dvadsaťšesť. 

Ak. Ale musíme o tom hlasovať.  

Čiže, diskusiu spojíme a potom budeme hlasovať 

samostatne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja no, jasné. My, my ideme vlastne be bez diskusie 

v podstate.  

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Áno.  

Čiže, toto sú všetko návrhy týkajúce sa 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Až po bod dvadsaťšesť.  

Čiže, od dvadsaťjedna, dvadsaťdva, dvadsaťtri, 

dvadsaťštyri, dvadsaťpäť, dvadsaťšesť. Ak by sme si mohli 

zahlasovať o spoločnej diskusii a potom budeme samostatne 

hlasovať o (poznámka: nezrozumiteľné slová, hovoria naraz 

poslankyňa aj predsedajúci) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Jáj, (poznámka: nezrozumiteľné slovo). Takže chce 

niekto vôbec v týchto bodoch, nejakom bode diskutovať? 

Podľa, nikto ani nechce diskutovať. 

Poďme ich sfúknuť a 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Áno. 

Musíme to, musíme za to zahlasovať. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja otvorím vždy diskusiu a po piatich sekundách keď 

sa nikto neprihlási, dám hlasovať.  

Skúsme to tak. Ne nemyslím, že niekto bude chcieť 

hlasovať. Je to procesná vec iba. Keď je to pre vás okej. 

Dobre? 

Tak poďme to vyskúšať. A keď to nepôjde, tak to 

urobíme nejak inak. 

To znamená, že odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o návrhu na schválenie nájmu časti 

pozemku pri zimnom štadióne za účelom umiestnenia 

vonkajšieho sedenia pre nájomcu Hokej sentr (HOCKEY 

CENTER). Tak ako je uvedené v materiáli, 

Pozor, je to eee prípad hodný osobitého zreteľa. 

Čiže, treba tam istý počet hlasov. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 
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Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo tri. 

Prítomných tridsaťosem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.22-Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom 
štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho 
sedenia pre nájomcu HOCKEY CENTER s.r.o., Stará Vajnorská 

17, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 Prítomní: 38 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  NEHLASOVAL 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 532 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová NEHLASOVAL P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom štadióne 

Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia 

pre nájomcu HOCKEY CENTER s.r.o., Stará Vajnorská 17, 

Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov nájom časti pozemku pri Zimnom 

štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho 

sedenia vo výmere 4 m² pre nájomcu HOCKEY CENTER s.r.o., 

Stará Vajnorská 17, Bratislava, IČO 35804378, na dobu 

určitú od 01. 07. do 31. 10.2020, za cenu nájmu 0,00 Eur, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

koniec poznámky) 
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BOD 22 NÁVRH NA SCHVÁLENIE NÁJMU ČASTI 
POZEMKU PRI ZIMNOM ŠTADIÓNE ONDREJA 
NEPELU ZA ÚČELOM UMIESTNENIA 
VONKAJŠIEHO SEDENIA PRE NÁJOMCU 
NECTARLAND, S.R.O., ČESKÁ 
21,BRATISLAVA AKO PRÍPAD HODNÝ 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo dvadsaťdva, Návrh na schválenie 

nájmu časti pozemku pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za 

účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu 

Nektarlend esero (NectarLand, s.r.o.), Česká 21,Bratislava 

ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o ná, schválení nájmu časti pozemku 

pri zimnom štadióna za účelom sedenia pre NectarLand, tak 

ako je uvedené v materiáli.  

Ide o prípad hodný osobitého zreteľa. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovali traja. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 22-Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri 
Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia 

vonkajšieho sedenia pre nájomcu NectarLand, s.r.o., Česká 
21,Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 Prítomní: 39 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  NEHLASOVAL 
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J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  NEHLASOVAL 

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 
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O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom štadióne 

Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia 

pre nájomcu Nectar Land, s.r.o., Česká 21, Bratislava ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov nájom časti pozemku pri Zimnom 

štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho 

sedenia o výmere 7,2 m², pre nájomcu Nectar Land, s.r.o., 

Česká 21, Bratislava, IČO 47774509, na dobu určitú od 01. 

07. do 31. 10. 2020, za cenu nájmu 0,00 Eur, 
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s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 22A VYSTÚPENIE OBČANOV O 16.00 H 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A je šestnásť nula nula, takže máme eee miesto pre 

občanov.  

To znamená, že poprosím eee pána Beladiča Miloša, aby 

eee nám odprezentoval. 

Občan   Miloš    B e l a d i č :  

Ďakujem za uvedenie pánovi primátorovi. 

Som zástupca Iniciatívy Petícia proti hlučnej 

električkovej trati v Karlovej Vsi.  
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Zastupujem vyše stosedemdesiat ľudí, ktorí sa cítia 

poškodení eee spustením novej električkovej trate 

v Karlovej Vsi a to nezvyčajným dunením zvukom, ktorý pri 

starej električkovej trati nebol zaznamenaný.  

Možnože ste to zaregistrovali, páni poslanci, pani, 

pani poslankyne, že prebieha mediálna komunikácia medzi 

petíciou a mestom a inými eeem inštitúciami, alebo ako by 

som ich nazval, ktorí sa vyjadrujú k riešeniu problému.  

Do dnešného dňa my ako zaujatí ľudia v tomto probléme 

sme od mesta verejne oficiálne nedostali žiadnu 

prezentovanú príčinu technickej závady tejto trate.  

Mesto tvrdí niekoľko mesiacov od zavedenia prevádzky, 

čiže od 19. decembra do konca apríla, že riešia tento 

problém a to formou merania. Toto meranie prebiehalo za 

plnej prevádzky a ľudia pociťovali naďalej neskutočné 

dunivé zvuky  prejazdov nových električiek, nie starých. 

Staré električky len hrčia a drkocú.  Nové električky 

vytvárajú dunivý efekt typu nadzvukového lietadla.  

Problém je v tom, že za to celé obdobie merania 

a zisťovania príčiny, lebo inou formou sa mesto nezaoberalo 

riešiť tento problém, sa príčina nezistila.  

Firma, ktorá robila toto meranie nemá akreditáciu na 

meranie tohto charakteru zvuku. Tento zvuk je totižto 
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vibračný. Vibračný zvuk sa meria iným spôsobom, ako ho táto 

nemenovaná firma robila. My máme za to, že mesto buď 

pochybilo, alebo firma nevie čo robí. Ale v každom prípade 

do dnešného dňa nie je zistená príčina. Napriek tomu 

v poslednom období boli prezentované zmeny projektu pri 

pokračovaní rekonštrukcií časti pékáó (PKO) a tunel. 

My sa pýtame, hlavná otázka: 

Z akého dôvodu sa mení projekt? Táto informácia nám 

bola aj prezentovaná na osobnom stretnutí na magistráte 

začiatkom tohto mesiaca projektantom aj zástupcami mesta, 

že urobia nejaké opatrenia. V zmene projekte bolo aj 

prezentované nejaké úpravy. Ale nám bola povedaná 

informácia, že nevedia, či budú úspešné. Napriek tomu 

v médiách bolo prezentované, že je to použité z Viedne. My 

máme za to, že vo Viedni je úplne iný charakter trate 

(gong) a úplne iné  

Neviem, či ma počujete, ale v každom prípade som sa 

(poznámka: nezrozumiteľné slová). 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Možno krátku reakciu poprosím viceprimátorku. Pani 

Kratochvílovú. 
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Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Matušík, aj že ste 

prišli.  

Tá komunikácia medzi ma 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Beladič. 

Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pardon, Beladič.  

A teda aj vy aj s pánom Matušíkom nás pras prakticky 

na den dennej báze oslovujete s touto témou. My vám 

poskytujeme aj prostredníctvom dvestojedenástky odpovede. 

Máte vlastne všetky informácie, a informácie, s ktorými 

pracuje aj hlavné mesto. Komunikujete aj s projektantom. 

Áno, sme si vedomí toho, že tam vzniká nízkový 

frekvenčný zvuk.  
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Riešenie takisto poznáte. Poslali sme vám 

dokumentáciu. Máte ju minimálne tri týždne k dispozícii. 

A to je presne to, eee čo sa mení na tej konštrukcii trate.  

Takže máme za to, že máte všetky informácie. 

A myslím, že aj tú základnú informáciu, že mesto robí 

všetko pre to, aby tá trať vyhovovala vo všetkých 

vlastnostiach.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne pánovi Beladičovi. 
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BOD 23 NÁVRH NA SCHVÁLENIE NÁJMU ČASTI 
POZEMKU PRI ZIMNOM ŠTADIÓNE ONDREJA 
NEPELU ZA ÚČELOM UMIESTNENIA 
VONKAJŠIEHO SEDENIA PRE NÁJOMCU 
JANKOVICH SK, S.R.O., TRNKOVÁ 74, 
BRATISLAVA AKO PRÍPAD HODNÝ 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

My poď, pôjdeme ďalej. To znamená, že skončili sme na 

bode eee. 

Alebo respektíve tu ideme ďalej, proste, že? 

Organizačné? Okej.  

Eee. Eee. Ideme na bod číslo dvadsaťtri. Návrh na 

schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom štadióne Ondreja 

Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre 

nájomcu Jankovič es ká esero (JANKOVICH SK, s.r.o.), 

Trnková 74, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Otváram diskusiu k tejto téme. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme ako prípad hodný osobitého zreteľa, 

schválenie nájmu časti pozemku pri zimnom štadióne pre 

nájomcu pána Jankovicha, alebo Jankoviča es ká (JANKOVICH 

SK ), alebo nájomcu. Tak ako je uvedené v materiáli. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo štyri. 

Prítomných tridsaťosem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 23-Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri 
Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia 
vonkajšieho sedenia pre nájomcu JANKOVICH SK, s.r.o., 

Trnková 74, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 Prítomní: 38 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  NEHLASOVAL 

J. Mrva  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  NEHLASOVAL I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  NEHLASOVAL 

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom štadióne 

Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia 

pre nájomcu JANKOVICH SK, s.r.o., Trnková 74, Bratislava, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
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neskorších predpisov nájom časti pozemku pri Zimnom 

štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho 

sedenia vo výmere 6 m² pre nájomcu JANKOVICH SK, s.r.o., 

Trnková 74, Bratislava, IČO 44332513, na dobu určitú od 01. 

07. do 30. 09. 2020, za cenu nájmu 0,00 Eur, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

koniec poznámky) 
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BOD 24 NÁVRH NA SCHVÁLENIE NÁJMU ČASTI 
POZEMKU PRI ZIMNOM ŠTADIÓNE ONDREJA 
NEPELU ZA ÚČELOM UMIESTNENIA 
VONKAJŠIEHO SEDENIA PRE NÁJOMCU VD 
HOSTELS, S.R.O., KOMÁRŇANSKÁ 69, 
BRATISLAVA AKO PRÍPAD HODNÝ 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod číslo dvadsaťštyri, Návrh na schválenie nájmu 

časti pozemku pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu za účelom 

umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu VD Hostels, 

esero (s. r. o.), Komárňanská 69, Bratislava ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o návrhu tak ako je uvedené 

v materiáli. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo tri. 

Prítomných tridsaťosem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.24-Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom 
štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho 
sedenia pre nájomcu VD Hostels, s.r.o., Komárňanská 69, 

Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 Prítomní: 38 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  NEHLASOVAL 

J. Mrva  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  NEHLASOVAL I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 
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R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom štadióne 

Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia 

pre nájomcu VD Hostels, s.r.o., Komárňanská 69, Bratislava 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov nájom časti pozemku pri Zimnom 

štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho 

sedenia vo výmere 3 m² pre nájomcu VD Hostels, s.r.o., 

Komárňanská 69, Bratislava, IČO 44431708, na dobu určitú od 

01. 07. do 31. 10. 2020, za cenu nájmu 0,00 Eur, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

koniec poznámky) 
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BOD 25 NÁVRH NA SCHVÁLENIE NÁJMU ČASTI 
POZEMKU PRI ZIMNOM ŠTADIÓNE ONDREJA 
NEPELU ZA ÚČELOM UMIESTNENIA 
VONKAJŠIEHO SEDENIA PRE NÁJOMCU CAFÉ 
ZIMÁK S.R.O., KOMÁRŇANSKÁ 69, 
BRATISLAVA AKO PRÍPAD HODNÝ 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo dvadsaťpäť, Návrh na schválenie 

nájmu časti pozemku pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu 

za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu Café 

Zimák esero (s. r. o.), Komárňanská 69, Bratislava ako 

prípad hodný osobitného zreteľa. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o návrhu tak ako je uvedené 

v materiáli. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom 

štadióne Ondreja Nepelu za účelom. 

Pardon.  

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo tri. 

Prítomných tridsaťosem. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.25-Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom 
štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho 
sedenia pre nájomcu Café Zimák s.r.o., Komárňanská 69, 

Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 Prítomní: 38 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 
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Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  NEHLASOVAL 

J. Mrva  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  NEHLASOVAL I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
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Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku pri Zimnom štadióne 

Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia 

pre nájomcu Café Zimák s.r.o., Komárňanská 69, Bratislava 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov nájom časti pozemku pri Zimnom 

štadióne Ondreja Nepelu za účelom umiestnenia vonkajšieho 

sedenia vo výmere 2,2 m² pre nájomcu Café Zimák s.r.o., 

Komárňanská 69, Bratislava, IČO 45295352, na dobu určitú od 

01. 07. do 31. 10. 2020, za cenu nájmu 0,00 Eur, 
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s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 26 NÁVRH NA SCHVÁLENIE NÁJMU ČASTI 
TERASY BUDOVY KÚPALISKA A SAUNY 
DELFÍN ZA ÚČELOM UMIESTNENIA 
VONKAJŠIEHO SEDENIA PRE NÁJOMCU 
ZAMIRO, S. R. O., RUŽOVÁ DOLINA 18, 
BRATISLAVA AKO PRÍPAD HODNÝ 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo dvadsaťšesť, Návrh na schválenie 

nájmu časti terasy budovy Kúpaliska a sauny Delfín za 

účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre nájomcu Zamiro, 

esero (s. r. o.)., Ružová dolina 18, Bratislava ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 557 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu materiálu tak ako je uvedené 

v texte. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo tri a prítomných tridsaťosem. 

A poďme na bod číslo dvadsaťsedem. Eee. 

Ďakujem veľmi pekne 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.26-Návrh na schválenie nájmu časti terasy budovy 
Kúpaliska a Sauny Delfín za účelom umiestnenia vonkajšieho 

sedenia pre nájomcu Zamiro, s. r. o., Ružová dolina 
18,Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

 Prítomní: 38 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová  A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  NEHLASOVAL 

J. Mrva  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  NEHLASOVAL I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie nájmu časti terasy budovy Kúpaliska a 

Sauny Delfín za účelom umiestnenia vonkajšieho sedenia pre 

nájomcu Zamiro, s. r. o., Ružová dolina 18,Bratislava ako 

prípad hodný osobitného zreteľa 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov nájom časti terasy budovy Kúpaliska a 

Sauny Delfín v Bratislave za účelom umiestnenia vonkajšieho 

sedenia vo výmere 50 m² pre nájomcu Zamiro, s.r.o., Ružová 

dolina 18, Bratislava, IČO 46928847, na dobu neurčitú s 

prevádzkou počas letnej sezóny kúpaliska od 01. 06. do 31. 

08. kalendárneho roku, za cenu nájmu 460,00 Eur bez dane z 

pridanej hodnoty, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

koniec poznámky) 
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BOD 27 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
ODPUSTENIA POVINNOSTI ZREALIZOVAŤ 
INVESTÍCIE NÁJOMCOM DO BUDOVY STAREJ 
TRŽNICE V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ 
MESTO, V SÚVISLOSTI S EPIDÉMIOU 
COVID-19 V SUME 80 325, 70 EUR 
VRÁTANE DPH, PRE ALIANCIA STARÁ 
TRŽNICA – OBČIANSKE ZDRUŽENIE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee, čo mmm. Kde sme teraz? Áno. Dvadsaťsedem. áno. 

Dobre. Sme vybavení.  

To znamená, že Návrh na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúceho sa odpustenia povinnosti 

zrealizovať investície nájomcom do budovy Starej tržnice v 

Bratislave, katastrálne územie Staré Mesto, v súvislosti s 

epidémiou KOVID 19 (COVID-19) v sume 

osemdesiattisíctristodvadsaťpäť celá sedemdesiat Eur 

vrátane dépéhá (DPH) pre ALIANCIu STARÁ TRŽNICA, občianske 

združenie. 

Eee. Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 
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Nech sa páči,  

pán Oliver Kríž. Pán poslanec Kríž. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne, vážený pán primátor, za slovo. 

Hneď na začiatku prosím, keby som náhodou prešvihol 

štyri minúty, aby bolo predĺžené, aby som nebol vypnutý. 

K tejto veci chcem povedať pár takých myšlienok. 

Ja si myslím a domnievam sa, pravdepodobne právom, že 

všetci, ktorí tu sedíme, sme veľkí fanúšikovia projektu 

Aliancie Starej tržnici. Ja sám som veľký nadšenec a osobný 

priateľ aj pána Bindiča (Bindics). Ja sám som ten projekt 

veľmi aktívne podporoval už v roku 2013 keď vznikal.  

Natoľko dobre sa ten projekt rozbehol, že my všetci, 

ktorí sme znalí tých všetkých podmienok a toho fungovania, 

tak sme ochotní ako keby prižmúriť oči pri niektorých, 

povedzme, nechcem to nazvať prešľapoch, alebo 

nedokonalostiach, ktoré sa tam dejú z obsahového hľadiska 

v rámci fungovania. Ja budem veľmi korektný a nebudem to tu 

teraz dnes rozpitvávať, pretože myslím si, že to, čo 

Aliancia pre toto mesto robí, prevyšuje eem prepo, 

predpokladám tie všetky, no by som povedal, drobotiny, 

ktoré, ktoré, podľa mňa nefungujú úplne lege artis. Ale, 

ale o nich určite dneska nechcem rozprávať. Chcem sa 
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zamerať skôr na formálne pripomienky k tomuto materiálu, 

ktoré si neodpustím a cítim potrebu sa k tomu vyjadriť.  

V prvom rade sa domnievam, a nech ma právne oddelenie 

o opraví, ale odpustenie nejakého dlhu, alebo odpustenie 

nájmu, alebo akokoľvek, takáto vec sa nerobí osobitným 

zreteľom. Mám za to, že inštitút osobitného zreteľa sa 

používa výsostne pre kúpe, alebo pri nájmoch majetku. Toto 

je finančná žá záležitosť, ktorá si myslím, že nespadá do 

kategórie osobitného zreteľa. To je taká prvá možno 

formálna eee výtka. 

Druhá taká moja výhrada z formálneho hľadiska je to, 

že materiál nebol prerokovaný, podľa mojich informácií na 

pôde mestskej rady. Tak ako vieme všetci, že článok 11 

odstavec 4 štatútu to hovorí, že by teda materiál 

prerokovaný byť mal. Možno mám zlú informáciu. Viem, že bol 

vo finančnej komisii pár dní pred zasadnutím finančnej 

komisie.  

Ale každopádne, tie investície do budovy, ktoré 

Aliancia je zaviazaná robiť a ktoré momentálne chceme 

odpustiť, je fakto, je de fakto (de facto) istá forma 

platenia nájmu. Pretože oni platia nájmu, nájom vo výške 

jedného eura a to ostatné si ako keby umorujú tým, že, že 

investujú do tej budovy.  
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To ako sa to deje, ako sa to kontroluje, nebudem dnes 

vôbec otvárať. Ale myslím, že sa zhodneme všetci na tom, že 

de fakto (de facto) odpúšťame nájom kvôli KOVIDu 19 (COVID-

19). Čo je správne, spravodlivé a je to úplne v poriadku. 

Moja otázka skôr znie, že čo tí ostatní? Čo ostatní 

prevádzkovatelia akýchkoľvek iných priestorov, akýchkoľvek 

iných eee eee inštitúcií, povedzme, či už sú to nejaké 

komerčné, nekomerčné, také, onaké, ktoré sídlia v našich 

priestoroch, majú ich prenajaté a platia nejaké, nejaké 

nájomné, či títo si nezaslúžia, alebo nebudú požadovať 

úplne rovnaké odpustenie nejakého nájmu v súvislosti 

s kovidkrízou? 

My v Petržalke sme to robili tak, že tiež sme najprv 

pozbierali nejaké prvé, prvé eee pripomienky (gong) teda 

ľudí, ktorí žiadali o  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Myslím, že mal predĺženie. To už bolo predĺžené?  

Poprosím, že myslím, pán poslanec hovoril, že to bude 

chcieť predĺžiť. 
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PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ešte raz. Na začiatku som to povedal veľmi jasne, že 

prosím o predĺženie, lebo podľa mňa je nedôstojné, keď 

vypínate ľudí v polke vety. A a vedel som, že do štor, do 

štyroch minút sa nezmestím. 

V Petržalke sme to urobili tak, že po  tom ako sme 

zachytili nejaké mmm požiadavky na odpustenie nájmnu od 

niektorých subjektov, ktoré sú v našich priestorov, teda 

myslím našich petržalských, tak na základe návrhu môjho 

klubu pán starosta oslovil všetkých ľudí, ktorí sú v našich 

priestoroch, či teda majú problém, či museli zatvoriť, či, 

či naozaj im to spôsobilo nejaké eeem, povedzme problémy 

ten KOVID (COVID) a či teda aj oni žiadajú o nejaké 

odpustenie. A nakoniec sme pristúpili k takému komplexnému 

zoznamu. Ja sa osobne domnievam, že bolo by to vhodné aj 

v tomto prípade.  

Preto by som si dovolil predložiť návrhovej komisii 

doplnenie uznesenia, tak ako je teraz súčasťou uznesenia 

schvaľuje, to by ostalo ako číslo, alebo teda písmeno 

A a by som chcel doplniť uznesenie o písmeno bé (B), ktoré 

by znelo, citujem: 

Mestské zastupiteľstvo v Bratislave žiada primátora, 

aby listom oslovil všetkých s, všetky subjekty, ktoré si 

prenajímajú priestory od hlavného mesta Slovenskej 

republiky  s ponukou na odpustenie nájmu. A aby sme boli 
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teda rovnako spravodliví, tak do novembra 2020, tak ako to 

dostane Tržnica.  

Veľmi pekne ďakujem za podporu.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee. Dobre. Eee. Asi budem komentovať potom 

a zodpoviem potom. 

Pani Pätoprstá. 

máte slovo. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Konzultovali sme s právnym oddelením, samozrejme, 

musí to byť osobitý zreteľ, lebo rozhodujeme o majetku 

a osobitý zreteľ musíme uviesť dôvod prečo odpúšťame. Čiže 

musí to ísť cez osobitý zreteľ. 

Ja som len chcela poprosiť, ak tu je niekto zo 

zástupcov Aliancie, aj už som na to aj minule upozornila, 

zastupiteľstvo neriešime, teda nie nemáte tu triedený 

odpad.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Lenč. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Už to kolega Kríž naznačil, že vlastne táto suma je 

istou náhradou za za nájomné. Ja som bol tiež pri tom, keď 

sa to schvaľovalo pre Alianciu Stará tržnica.  

Ospravedlňujem sa, nemám detailne naštudovaný ten 

materiál, ale chcem sa spýtať, teda tá suma je, je záväzkom 

za aké obdobie? za aké obdobie je teda Aliancia Stará 

tržnica povinná investovať tých osemdesiattisíc?  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne.  

Zodpovieme. 

Pán Polakovič. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 568 

Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ako člen dozornej rady som si tak zisťoval, teda 

pozrel som si tú zmluvu a zisťoval som si veci.  

Treba si uvedomiť, že toto nie je vyslo, toto nie je 

nájomná zmluva. Tuná sa vlastne započítavajú investície, 

ktoré Aliancia do tej, do tejto budovy robí. A teda na 

mieste je otázka, že koľko Aliancia z toho, čo mala, 

investovať, investovala. Či neinvestovala naviac? A či 

v zásade my tu nemáme dokonca od nej predplatený ten 

v úvodzovkách nájom?  

Čiže takto by to asi bolo korektné.  

Osobne považujem aktivitu v rámci tejto budovy za 

vlajkovú loď toho, ako má fungovať mesto. A nehovorím to 

kvôli tomu, že je to niečo, čo by vzniklo teraz. Práveže to 

existuje už niekoľko rokov a sa to osvedčilo.  

Tak ja si myslím, že tu sme v úplne inej pozícii aj 

v rámci toho zmluvného vzťahu. Ne nejde o klasický nájom. 

Aj v rámci nejakého verejného prospechu týchto aktivít. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Faktická pán poslanec Kríž. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

To je reakcia na faktické na moje vystúpenie. 

Pánovi Polakovičovi ako členovi dozornej rady 

Aliancie, tak je minimálne zarážajúce, že on nevie, či 

a Aliancia nie je náhodou v pluse. To by mal vedieť nie len 

on, ale aj všetci poslanci by mali dostať informáciu.  

Aliancia je zaviazaná investovať do budovy 

osemdesiattisíc Eur ročne, čo za posledné štyri roky by 

malo, teda sedem rokov čo to majú, by malo byť 

osemstoštyridsaťtisíc. A upozorňujem, že do týchto zápočtov 

by nemali byť zarátavané vybavenia ako sú stoličky, stoly 

a tak ďalej, a tak ďalej, lebo to nie je zhodnocovanie 

našej budovy. To je zariadenie, ktoré si vedia kedykoľvek 

odviezť, alebo niekomu predať.  

Čiže, ak teda by sme mali byť korektní a nepoužívať 

dvojitý meter, či už je to v oblasti diplomových prác, 

alebo v diplo, alebo v oblasti prenájmov, tak v tom prípade 

by sme mali mať informáciu, kde bolo investovaných tých 
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osemstoštyridsaťtisíc a pán Polakovič by mal vedieť, či 

teda je to v pluse, alebo v mínuse doteraz.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Miškanin. 

Ing. Marián   M i š k a n i n , PhD., mestský kontrolór 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ja sa chcem vyjadriť k dvom veciam. 

Viacmenej ako bolo už povedané predrečníkmi, mesto 

Bratislava prenajalo Aliancie Stará tržnica budovu starej 

tržnice za ročný nájom jedno euro s tým, že bola povinnosť 

ročne preinvestovať do predmetu nájmu stodvadsaťtisíc Eur 

vrátane dépéhá (DPH). 

Suma osemdesiattisíc bola vypočítaná ako keby od 

obdobia 1. 3. 2020 do 31. 10. 2020 boli vypa, majú, 

počítajú s výpadkami tržieb. A na základe toho deklarujú, 

že nebudú schopní ako keby tie investície zrealizovať. 

Moja otázka na predkladateľa je, že prečo je tam 

termín do 31. 10.? Lebo ja si myslím, že asi v auguste, 
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v septembri akcie v Starej tržnici budú. Čiže nechápem, 

prečo deklarujú, že do 31. 10. má výpadok tržieb. To je 

jedna vec. 

A druhá vec, to čo aj bolo naznačené, ale treba si 

uvedomiť, že obdobné zmluvy, to jest nájom za jedno euro 

a povinnosť preinvestovania určitej sumy do predmetu nájmu 

má mesto uzatvorené aj s inými subjektmi, konkrétne viem 

o štyroch. A môže sa kľudne stať, že ak toto schválime, 

ďalšie štyri subjekty naklušú a budú žiadať taktiež 

odpustenie.  

Čiže, svojim spôsobom si takú Pandorinu skrinku 

otvárame a nepovažujem to za veľmi koncepčné riešenie. 

Koncepčné riešenie by bolo, všetky subjekty, ktoré ste boli 

zatvorení, nemohli ste prevádzkovať činnosť, odpustíme vám 

päťdesiat percent nájmu. Ale toto si myslím, že nie je až 

tak veľmi koncepčné riešenie. Ale samozrejme, podmienky 

nájmu schvaľuje mestské zastupiteľstvo, je to vo vašich 

rukách.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa a starostka Aufrichtová,  

nech sa páči. 
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Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

Áno. Presne obdobným spôsobom ako navrhol pán 

kontrolór mesta, postupovalo Staré Mesto. My sme naozaj 

schválili päťdesiatpercentnú, alebo teda na najbližšom 

zastupiteľstve, ktoré bude v utorok, budeme schvaľovať 

päťdesiatpercentnú úľavu s tým, že päťdesiat percent 

ďalších sa zaviazal uhradiť štát.  

Tuto by som iba chcela poukázať na to, že sú objekty, 

ktoré môžu byť naozaj vhodné osobitného zreteľa a takým 

určite Tržnica je. Myslím si, že zo staromestských takýchto 

majetkov je Propeler.  

A musím povedať, že poslanci Vallo tímu sú mega 

dôslední v tom, aby sme každé euro päťkrát poobracali, až 

na takú úroveň, že môj kolega tuto sediaci ide do televízie 

o štyridsaťtisícovej investícii, ktorá je jasne preukázaná, 

že je hospodárna a napáda ju spôsobom, ktorý nebol teda 

vôbec korektný. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak, ďakujem aj ja. 

Igor Polakovič,  

faktická. 
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Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne pánovi kontrolórovi.  

Určite si myslím, že by sme mali byť féroví aj 

k ostatným subjektom. Ide o to, že my tu reagujeme na 

žiadosť jedného z tých subjektov.  

Čiže, tu asi si myslím, že to nie je proaktivita 

mesta, ktorá by oslovila Alianciu, ale, ale sme oslovení 

tým to subjektom. A keď na ďalšie zastupiteľstvo dostaneme 

nové žiadosti, tak ich samozrejme posúdime s prihliadnutím 

na dajme tomu dôležitosť tej aktivity, ktorý tí, ktorý tí 

ľudia robia.  

A teraz, keďže nemôžem reagovať faktickou na niekoho 

iného, tak len sám sebe odpoviem, že samozrejme, ja tie 

investície viem, ale rád by som ich tu počul.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Záhradník. 

PhDr. JUDr. Branislav   Z á h r a d n í k ,    poslanec MsZ: 

Áno, ja som tiež za rovnaký princíp pri odpúšťaní 

nájmov, len tu samozrejme uplatniť princíp 

päťdesiatpercentnej zľavy znamená, povedať im, že päťdesiat 

centov nám zaplatíte, alebo teda budeme žiadať od štátu 
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druhú časť refundácie. Lebo to sa ten zákon netýka eee 

takto postavenej zmluvy o investíciách.  

Ale mňa by v tejto súvislosti zaujímalo, ako je zo 

zohľadnené to, že sa tu konajú mestské zastupiteľstvá? 

Mesto platí Aliancii? Lebo podľa mňa, by malo platiť.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Nadviažem na vás.  

Ja som práve chcela aj upozorniť, že pán kontrolór 

neuviedol tie dôvody osobitého zreteľu, a to je práve aj 

to, že máme tu zastupiteľstvá bezplatné.  

Ale to, čo pre mňa, mňa teda presvedčilo, že naozaj 

je toto hodný osobitý zreteľ, že vlastne žiadateľ sa 

bezplatne zaväzuje poskytnúť priestor pre protikrízové 

aktivity hlavného mesta. To znamená, triedenie, balenie, 

distribúcia, uskladnenie rôzneho materiálu a hlavne krízová 
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pohotovosť pre krajný prípad. Čo je, čo je veľmi dobré 

umiestnenie v rámci mesta a veľmi dôležitá vec, ktorú 

poskytuje zvo, veľmi vil veľkým rizikom. Čiže, je to naozaj 

prí prípad hodného osobitého zreteľa. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani starostka Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som tiež len chcela povedať a pripojiť sa ku 

kolegom, ktorí povedali, že takto to riešia v ich mestských 

častiach. 

My sme to riešili rovnako. Ku všetkým žiadateľom 

alebo nájomcom pristupujeme rovnako. To znamená, že 

znižujeme nájomné na polovicu a budeme žiadať dotáciu zo 

štátneho rozpočtu. Takže nájomcovia budú mať odpustenie 

toho nájomného. Ale je to len na to obdobie, kedy naozaj 

nemohli vykonávať svoju činnosť.  

A to pán správny, pán kontrolór veľmi správne 

poukázal na ten termín, že ako sme prišli k tomu 31. 

októbru, čo ani mne teda nie je úplne jasné. 
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A rovnako by som veľmi pekne poprosila, aby sme teda 

dostali do budúceho zastupiteľstva zoznam tých nájomcov, 

zoznam tých podobných zmlúv ako spomínal pán kontrolór, 

minimálne o štyroch vie, ktorí majú za rovnakých podmienok 

prenajatý mestský priestor.  

Veľmi pekne ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A toto je čas na to, aby sme zodpovedali niektoré 

z tých otázok.  

Nech sa páči, máte slovo. 

JUDr. Marta   M a c o v á ,    vedúca oddelenia nájmov 

majetku: 

Dobrý deň. 

Ja by som sa hlavne (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím vás, do do mikrofónu. 
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JUDr. Marta   M a c o v á ,    vedúca oddelenia nájmu 

majetku: 

Dobrý deň. 

Chcela by som sa hlavne vyjadriť k tej otázke ďalších 

nájomcov. 

Samozrejme, oddelenie nájmov majetku eviduje 

a sumarizuje všetky žiadosti od nájomcov nebytových 

priestorov, ktoré postupne chodia. Naviac nám začali chodiť 

teraz po schválení vlastne zákona, že je možnosť odpustiť 

päťdesiat percent nájomného a o päťdesiat percent nájomného 

si požiada prenajímateľ formou dotácie.  

Tie žiadosti všetky, ktoré nám budú doručené, 

samozrejme, na nal na najbližšie rokovanie mestského 

zastupiteľstva predložíme na schválenie. 

Čo sa týka obdobia, počas ktorého Aliancia Stará 

tržnica požiadala o o odpustenie povinnosti realizovať 

investície, v žiadosti uviedli, že budú plne schopní 

obnoviť prevádzku tejto budovy až v jeseni a stanovili si 

toto obdobie v žiadosti oni.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Ďakujem. 
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Máme tu aj, aj zástupcu Starej tržnice, Aliancie 

Stará tržnica. Pala Muríňa, ktorý sa prihlásil ako občan. 

Eee. Možno mohol podať vysvetlenie normálne za tým 

stolíkom.  

Ale nech sa páči, to znamená, že neviem či za tri 

minúty to stihne na všetko odpovedať, ale nech sa páči. 

Nemyslím si, že ste zodpovedali ale všetko. Bolo tam 

viacej otázok, ktoré ste nezodpovedali. A neviem prečo ich 

nevieme zodpovedať tie otázky.  

Možno bude vedieť Palo Murín zodpovedať. 

Nech sa páči. 

Občan   Pavol    M u r í n    , zástupca občianskeho 

združenia Aliancia Stará tržnica:  

Dobrý deň milé poslankyne, milí poslanci.  

Mal som pripravené zopár bodov, ale možno by som 

naozaj začal reakciami na tie témy, ktoré tu rezonujú.  

Neviem, či mám začať triedeným odpadom?  

Myslím že, myslím že tak ako na odľahčenie môžem 

naozaj povedať, že v oblasti triedeného odpadu máloktorá 

budova je tak ďaleko ako my. A triedenie odpadu neznamená 

eee umiestnenie troch nádob farebných, tým sme neskončili, 
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hej? môžte sa pozrieť na námestie, ako vyzerá vzorové 

triedenie odpadu. Realizujeme ho my. Realizujeme ho na 

vlastné náklady, stojí nás to zhruba dvakrát toľko a 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) ako keby sme všetko 

hádzali do jedného vreca a platíme to z vlastných peňazí 

len preto, že chceme a záleží nám na tom. 

K tomu jednému euru nájomného  a desaťtisíc eee 

povinných investícií. 

Áno, samozrejme, môžme ako pán Kríž viacmenej správne 

poznamenal, to vnímať ako formu nájomného. Všetci to tak 

cítia, všetci tomu tak rozumejú, ale bohužiaľ, z pohľadu je 

to, z pohľadu zákona sme na nájomnom jedno euro.  

Čiže ak chceme niečo riešiť, ak si chceme v tejto 

situácii pomôcť, museli sme sa obrátiť na magistrát 

(poznámka: počuť chrčanie mikrofónu, nie je rozumieť 

hovorené slovo) odpustenie investícií.  

Našu žiadosť sme adresovali magistrátu ešte v čase, 

keď v tomto turbulentnom zákonnom občas vákuu neboli známe 

všetky opatrenia. deje sa to tak teraz a je možnože ešte 

tie opatrenia Úradu vlády o odpúšťaní nájomného, 

refundácií, náhradách ešte doznajú aj nejakých úprav. 

Samozrejme, my to, my to sledujeme, preklápame, 

preklápame to ďalej, ale stále máme nájomné len jedno euro, 

čiže odpustenie jedného eura nám nepomôže.  
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Bol tu, rezonoval termín 31. 10. Priznám sa, že sám 

neviem kde v materiáli, pravdepodobne na oddelení správy 

nehnuteľností sa, a kedy sa tento dátum objavil. Náš 

predpoklad, ktorý vychádzal zo situácie pred zhruba 

mesiacom, áno, bol taký, že na jeseň sme schopní obnovovať 

eee prevádzku, ale explicitne, explicitne a písomne 

žiadosťou sme žiadali o odpustenie nájom, odpustenie, 

pardon, povinnej investície po dobu platnosti mimoriadnych 

opatrení. 

Takže kým máme zákonom zakázané organizovanie 

podujatí, eee na tú dobu by sme radi mali aj túto úľavu. To 

by nám teda najviac pomohlo.  

Navrhovali sme model, kde sme počítali dni, nie 

mesiace. Čiže z pohľadu dnešného dňa je aj veľmi ťažko 

exaktne povedať, (gong) kedy tieto opatrenia skončí.  

Môžem?  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani starostka Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Ja by som nevidela tento návrh uznesenia ako 

nepriechodný, ale skúsila by som navrhnúť, pán primátor, že 

či by sme tento materiál nestiahli, však pochybujem, že by 

ste, že by niekto napádal zmluvu medzi mestom a Alianciou 

Starou tr Stará tržnica, a že by sme to prerokovali spolu 

s tými ostatnými žiadosťami na najbližšom zastupiteľstve. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja ju nebudem sťahovať. Takže jedine keď si to 

poslanci o od oné.  

Možno poviem k tomu ja niečo. 

Ak niekomu musím vysvetľovať rozdiel medzi komerčne 

prenajímaným priestorom a Starou tržnicou, tak asi tam, 

bohužiaľ, neuspejem to vôbec vysvetliť. 

A prísť s návrhom, že poďme všetkým našim priestorom, 

ktoré sú, dať zľavu, stopercentnú do do dokon do 10. 

októbra, či kedy to je, sa mi zdá také akože trochu 

zosmiešňovanie toho, čo tu robíme.  

Ja vie, vy všetci viete, že ja som stál za Starou 

tržnicou, bol som jeden z ľudí, ktorí dokonca, ja som bol 

ten, kto v zastupiteľstve prosil vtedajších poslancov, aby 

odhlasovali túto vec a videl som ako táto budova vyzerala 

na začiatku a videl som, koľko roboty tunák tí ľudia 

urobili. A zdá sa mi úplne prirodzené, že jeden takýto 
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úspešný projekt, ktorý tu generuje komunitný život, trh, 

milión ďalších vecí, ne, MIB tu mala, pre dvo, včera 

konferenciu veľkú kvôli Plánu Bratislava 20, 30, mesto 

normálnym spôsobom podporí. 

Nemôžeme im dať zľavu cez tú štát. Je je to jedno 

euro.  

Nebránim sa, samozrejme, ani ostatným, ktorí povedia 

vyžiadajú si takú zľavu, ale bol by som rád, keby sme 

videli ten rozdiel, čo urobila Stará tržnica pre život 

nejakej komunity v Bratislave a a nespájali to s nejakým 

zlatníctvom alebo neviem aké presne prevádzky máme, máme 

v našich priestoroch prenajaté. 

To je iba za mňa celé. 

Takže ja vás prosím, samozrejme, o podporu tohto, 

môžme vymyslieť nejaký systém ako to presne zrátať. Môžme 

povedať, že eee poďme podporiť päťdesiat percent tej sumy 

a potom sa v septembri vrátime, keď budeme vedieť ako 

skončila vlna dva, aké sú opatrenia, ale určite by som to 

nečakal na všetkých ostatných a s nimi to s schvaľoval.  

Eee. Pán Kríž,  

faktická.  
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PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Vážený pán primátor,  

myslím si, že na roztrpčenosť v tomto prípade nie je 

priestor. Myslím, že snažíme sa všetci nájsť riešenie.  

Ja sa ospravedlňujem, ak som vás urazil tým, že som 

tam uviedol všetkých prenajímateľov, takže to beriem späť. 

Nechávam návrh uznesenia tak, že budú oslovení, podľa môjho 

návrhu tí ďalší štyria, ako povedal pán kontrolór, ktorí 

fungujú na podobnom princípe a možno nepožiadali o takúto 

podobnú, o takéto podobné odpustenie aj na základe faktu, 

že nemajú medzi zakladajúcimi členmi zhodou okolností 

súčasného primátora vo funkcii, nemali to šťastie. Čiže, 

aby aj oni dostali túto istú možnosť ako Aliancia. Tak 

prosím, aby bolo preformulované to uznesenie na tých 

štyroch. 

A komerční, tiež ich nedehonestujme, lebo tiež robia 

niečo pre toto mesto. A sama pani z oddelenia povedala, že 

budú oslovovaní aj oni.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, Krúpa.  
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Ing. Jozef   K r ú p a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nikto nespochybňuje dávať zľavy podnikateľom, alebo 

akýmkoľvek organizáciám, ktoré podnikajú, alebo využívajú 

mestský majetok, v tom sme, myslím si, že za jedno.  

Faktom je, pán primátor, povedal si, že nevieš si 

predstaviť stopercentnú zľavu dávať. Ja viem, že pokiaľ sa 

jednalo o terasy, tak s tým problém nebol zo strany mesta. 

Ale myslím si, že naozaj by malo prísť k nejakému 

jednotnému riešeniu. Ja si viem predstaviť, my sme to 

prijali u nás, takže prevádzky, ktoré zo zákona, respektíve 

podľa nariadení boli zavreté, tak tým došlo k refundácii 

sto percent po dobu, kedy boli zavreté. A podľa toho, jak 

sa tie jednotlivé, jednotlivé opatrenia a uvoľnenia 

realizovali, tak sme riešili aj zľavy na tých nájomných. 

Pokiaľ, samozrejme, opatrenia nie sú, tak či je to 

komerčné, alebo nekomerčná prevádzka, proste by mala ten 

nájom platiť v plnej miere.  

Ale samozrejme, ešte raz hovorím, ja tento návrh 

podporím, ale určite by sa to malo riešiť komplexne. To 

znamená, každý kto má, využíva, využíva majetok mesta a bol 

mu (gong) znemožnený zo zákona využívať  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Ro rozumieme si. Že každý, kto mal majetok 

mesta, bolo znemožnené eee používať to kvôli KOVIDu 19 

(COVID-19), by mal mať takúto možnosť.  

A ja si myslím, že to je správne a určite treba 

osloviť aj tých ďalších štyroch, alebo troch. A každý, kto 

má túto šancu.  

To, to s tým absolútne súhlasím.  

A Adam Berka. 

Mgr. Art. Adam   B e r k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja len priblížim veľmi v krátkosti situáciu v Starom 

Meste. 

Ako pani starostka spomenula, Staré Mesto pristupuje 

k päťdesiatpercentným zľavám. Pripomeniem, v Starom Meste 

takýmto spôsobom prenajímame cez sto (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo – chrčal mikrofón).  

Na to staromestský úrad vyhodnotil, že na štyridsať 

žiadateľov je v podstate oprávnených na na na, bolo 

postihnutých touto situáciou a na čo me miestny úrad sa 

zaoberal len sedemnástimi žiadosťami. To znamená, že 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 586 

miestny úrad ne nevystupoval aktívne s tým oslovovaním, ale 

reagoval na tie potreby.  

Aby, aby päťdesiat percent to bolo preto, pretože 

štát garantuje, že päťdesiat percent zadotuje týmto 

nájomníkom. To znamená, že vo výsledku, keď dostanú 

päťdesiatpercentnú zľavu, tak majú v podstate stopercentnú 

úľavu.  

Eem. Toto mi teraz aktuálne reagujeme na konkrétnu 

žiadosť, tak ako sme reagovali aj na staromestskom úrade. 

A bavíme (gong) sa o nájomnom.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

V tom prípade odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Dostali sme jeden návrh od pána poslanca Kríža 

v častí bé (B), žiada primátora, aby listom oslovil všetky 

subjeky ty fungujúce na podobnej báze ako Aliancia Stará 

tržnica, vyv využívajúce priestory od hlavného mesta 
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Slovenskej republiky s ponukou na odpustenie nájmu do 

novembra dvadsať dvadsať.  

Môžte dať hla. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Možno iba, môžem povedať, že predtým ako budeme 

hlasovať, že napríklad jeden z tých subjektov je Zemeguľa 

esero (s. r. o.), ktorá má, ktorá odpílila proste na 

národnej kultúrnej pamiatke vstup do Ufa (UFO) a nejakým 

spôsobom tam má rok a pol tie drevené nosníky. A keď toto 

schválime, to znamená, že im ponúknime, ponúkneme zľavu na 

nájomnom. Lebo oni sú tí, ktorí tiež investovali a odpúšťa 

sa im to ako nájomné. 

Len aby sme vedeli o kom hovoríme pred tým, ako to tu 

schválime.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Prosím?  

No, keď im raz pošlem list, ktorým im ponúkam túto 

vec, bude zvláštne, keď im to potom neschválime 

v zastupiteľstve. Hej? Aby, aby to, aby to.  

Len iba hovorím, že aby to uznesenie bolo nejaké 

reálne.  
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Nech sa. Poďme faktickou.  

Ospravedlňujem sa, že som do toho vstúpil, len ja som 

sa bol zatiaľ spýtať, že o ktoré subjekty ide. 

Nech sa páči,  

pán Kríž, faktická. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

To nie účelné, aby sme teraz riešili konkrétne 

subjekty, či sú tam také, alebo onaké, či sú zlé, alebo 

dobré. Ja si myslím, že mal by byť ten meter rovnaký na 

všetkých, ktorí podobne fungujú. Lebo aj oni sami sa potom 

následne môžu obrátiť, povedzme, na nejakú inštitúciu, môžu 

takisto sa voči tomu ohradiť. 

Čiže, oslovme ich, nemusí to byť ponuka, ale nech, 

nech vyčíslia a nech oni navrhnú, tak jak prišla Stará 

tržnica. Lebo takúto, podľa mňa ponuku, nedostali. Alebo 

nikto im nepošepol, počúvaj, skúste takúto žiadosť 

naformulovať.  

Čiže, aby sme nikoho nevynechali, nech všetci sú 

oslovení.  

A tie žiadosti nám pristanú na stole a môžme sa 

rozhodnúť. Ak tam bude nejaký nespratník, ktorý má voči nám 

dlžobu, no tam mu neschválime.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že nechcel som rozprúdiť ďalšiu diskusiu, 

ale poďme teda ju ukončiť čím skorej. 

Pani Pätoprstá. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Sme v stave hlasovania.  

Čiže, malo by sa to týkať hlasovania. Už nie 

diskusie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

A ja sa chcem spýtať pána Kríža, pretože je rozpor 

medzi tým, čo hovoríte a medzi tým, čo ste podal. Vy ste 

dal, že má mesto poslať ponuku na odpustenie nájmu, ale 

zároveň hovoríte, že budete, že mesto má potom posúdiť ich 

žiadosti.  
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Čiže ja vám navrhujem doplniť vaše uznesenie, aby 

mesto vyzvalo, aby si poslali žiadosť o odpustenie nájmu.  

Môže to takto ostať? Áno? Áno?  

Nech si podajú žiadoť.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Tá žiadosť sa posúdi.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A chceme to dobehnúť? Chcete ešte reagovať, alebo 

ideme na hlasovanie?  

Nie. Dobre. Pán Korček nie.  

Pani starostka Aufrichtová? 

Tak sa odhláste, kto nechce a poďme hlasovať, podľa 

mňa. 
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, pani starostka.  

Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

Ono sa na to dá pozerať tak, že v podstate keďže je 

to prípad osobitný, alebo hodný osobitného zreteľa a bola 

určená nejaká suma v tom čase, keď sa tu nič nedialo, tak 

sa tu ani neničilo a tým pádom ani nie je úplne oprávnené 

v podstate mo možno realizovať tie investí 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

A pán poslanec Káčer, (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) procesná nejaká? 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja som omylom stlačil ten druhý gombík.  

Musím zareagovať, lebo nepovedalo sa možno to, že 

presne, ako povedala pani starostka. To je osobitý zreteľ. 

Čiže, osobitne požiada nejaká inštitúcia, má osobitný 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 592 

prípad a chce ho riešiť osobitne. Takisto ako tie tri, 

alebo štyri ďalšie inštitúcie môžu osobitne požiadať.  

Možno vedia, prečo nez ne nepožiadali. Možno vedia, 

že majú nejaké úspory urobené. Veď toto je nia, toto je 

pomoc, toto nemá byť akože samozrejmosť. 

Čiže, kľudne by som počkal, kým sa tie subjekty 

prihlásia. Na druhej strane treba povedať, že predsa na 

magistráte sa spracuváva zoznam žiadateľov, ktorí požiadali 

buď o odpustenie nájmu.  

Čiže, pripravuje sa jednotný balík opatrení presne 

pre všetkých, všetkých týchto nájomcoch. Akurát sa to robí 

spôsobom, že nie len mesto, ale teda aj všetky organizácie, 

pokiaľ mám správne informácie.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne za vyjasnenie.  

Poďme asi naozaj hlasovať.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o uznesení pána poslanca Kríža, kde žiada 

primátora, aby listom oslovil všetky subjekty fungujúce na 

podobnej báze ako Aliancia využívajúc, využívajúce 

priestory od hlavného mesta Slovenskej republiky  a podali 

si žiadosť na odpustenie nájmu do novembra 2020. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Za šesť, proti deväť, zdržalo sa dvadsaťjedna, 

nehlasovalo štyri. 

Prítomných štyridsať. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie nebolo prijaté  

Bod č. 27-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa odpustenia povinnosti zrealizovať 

investície nájomcom do budovy Starej tržnice v Bratislave, 
k. ú. Staré Mesto, v súvislosti s epidémiou Covid-19 v sume 
80 325, 70 Eur vrátane DPH, pre ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – 

občianske združenie 
 

- návrh p. Kríža,  
 

aby primátor oslovil aj ostatné subjekty fungujúce na 
podobnej báze ako Aliancia Stará tržnica 

 

 Prítomní: 40 Áno 6 Nie: 9 Zdržal sa: 21 Nehlasovali: 4 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová NIE A. Berka  NIE 

M. Brat  NIE M. Debnárová ZDRŽAL SA 

T. Kratochvílová,I.nám.ZDRŽAL SA R. Lamoš  ZDRŽAL SA 

J. Mrva NIE  T. Palkovič  NIE 

J. Poláčiková  NEHLASOVAL I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

P. Strapák NIE L.Štasselová,nám.ZDRŽAL SA 

R. Tešovič NEHLASOVAL M. Vagač NIE 

J. Vallo NIE M. Vetrák  

M. Vlačiky NIE  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner ZDRŽAL SA  

J. Káčer nám. ZDRŽAL SA Ľ. Krajčír ZDRŽAL SA 

J. Krúpa  ZDRŽAL SA R. Kunst ZDRŽAL SA 

A. Ožvaldová  ZDRŽAL SA E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ZDRŽAL SA 
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Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ZDRŽAL SA M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ZDRŽAL SA S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ZDRŽAL SA 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ZDRŽAL SA P. Cmorej  ZDRŽAL SA 

V. Dolinay  NEHLASOVAL G. Grendel ZDRŽAL SA 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ZDRŽAL SA J. Hrčka ZDRŽAL SA  

P. Lenč NEHLASOVAL B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 
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Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme teda hlasovať o materiáli tak, ako bol 

predložený bez zmeny. Na schválenie prípadu hodnej 

osobitného zreteľa týkajúce sa odpustenia povinnosti 

realizovať investície nájomcu do budovy Starej tržnice 

Bratislava, tak ako je uvedené v materiáli, z dôvodu 

epidémie KOVID (COVID).  Ako osobitý zreteľ. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa tri, 

nehlasovalo tri. 

Prítomných tridsaťdeväť. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 27-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa odpustenia povinnosti zrealizovať 

investície nájomcom do budovy Starej tržnice v Bratislave, 
k. ú. Staré Mesto, v súvislosti s epidémiou Covid-19 v sume 
80 325, 70 Eur vrátane DPH, pre ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – 

občianske združenie 
 

hlasovanie o pôvodnom návrhu uznesenia 
 

 Prítomní: 39 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 3 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   
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R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  NEHLASOVAL G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ZDRŽAL SA J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč NEHLASOVAL B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský NEHLASOVAL 

O. Kríž ZDRŽAL SA 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa odpustenia povinnosti zrealizovať investície 

nájomcom do budovy Starej tržnice v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, v súvislosti s epidémiou Covid-19 v sume 80 325, 70 

Eur vrátane DPH, pre ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske 

združenie 

Uznesenie  
zo dňa 25. 06. 2020 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov odpustenie povinnosti zrealizovať 

investície do budovy Starej tržnice v k. ú. Staré Mesto v 

súvislosti s epidémiou Covid-19 v sume 80 325,70 Eur 

vrátane DPH,  

s podmienkou: 

Dodatok č. 07 88 0225 13 01 k nájomnej zmluve č. 07 88 0225 

13 00 bude nájomcom podpísaný do 60 dní od schválenia 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy. V prípade, že dodatok č. 07 88 0225 13 01 k 

nájomnej zmluve č. 07 88 0225 13 00 nebude nájomcom v 

uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.  

Návrh na schválenie odpustenia povinnosti zrealizovať 

investície nájomcom do budovy Starej tržnice v k. ú. Staré 

Mesto v súvislosti s epidémiou Covid-19 v sume 80 325,70 

Eur vrátane DPH, pre združenie ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – 

občianske združenie, so sídlom v Bratislave, IČO 42263948, 

predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 

ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov z dôvodu, že žiadateľ ALIANCIA 
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STARÁ TRŽNICA – občianske združenie, má v dôsledku 

prijatých vládnych opatrení takmer úplný výpadok všetkých 

finančných príjmov, a preto nie je schopný vykonať na 

predmete nájmu investície v objeme dohodnutom podľa čl. III 

ods. 1 nájomnej zmluvy č. 07 88 0225 13 00. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 28 NÁVRH NA SCHVÁLENIE NÁJMU AKO 
PRÍPADU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 
TÝKAJÚCEHO SA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
NA SEDLÁRSKEJ 2, 4 – VENTÚRSKEJ 22 
V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 
METROPOLITNÉMU INŠTITÚTU BRATISLAVA 
SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo dvadsaťosem, to je Návrh na 

schválenie nájmu ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nebytových priestorov na Sedlárskej 2, 4, 

Ventúrskej 22 v Bratislave, katastrálne územie Staré Mesto, 

Metropolitnému inštitútu Bratislava so sídlom v Bratislave. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 
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Pani starostka,  

máte slovo. 

Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

Na toto si dajme pozor, aby sa nestalo, že máme 

nejaké obdobie, ktoré nie je pokryté. A tuto sa to stalo, 

takže iba, aby sme naozaj hospodárili tak, ako sa má. To 

znamená, mali zmluvne pokryté pôsobenie a nájmy v každom 

období.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Kríž, 

nech sa páči. 

PaedDr. Oliver   K r í ž , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán primátor. 

Chcel som podobnú otázku. Neviem, či teda to bola 

otázka, alebo konštatovanie od kolegyne Aufrichovej.  

Doteraz viem, že oni tam už asi fungujú, 

predpokladám. V tej rožnej budove. Otázne je na aka, na 

základe akého titulu. Či teda ex post ideme dávať nájom. 

Alebo či tam boli doteraz bez nejakého právneho nároku.  
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A takisto moja otázka smeruje k tomu, že tam sú dve 

alternatívy, som videl. Jedna je za jedno euro. Keď to je 

naša inštitúcia, sa mi to zdá logické.  

Druhé je komerčné, alebo také nájomné, ako je podľa 

nariadenia primátora. Len predpokladám teda, som nový, tak 

sa pýtam, tak oni pravdepodobne nemajú nejaké vlastné 

príjmy. To znamená, že eee financie získavajú ako dotáciu 

z hlavného mesta. Čiže bolo by minimálne smiešne keby sme 

chceli od nich sedemdesiattritisíc ročne, ktoré by sme im 

poslali najprv ako dotáciu a potom oni by ich poslali 

naspäť ako nájomné. Čiže, to sa mi zdá ako nelogický krok.  

Ale hlavne sa chcem spýtať, z akého právneho titulu 

tam boli doteraz?  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Poprosím eee o odpoveď.  

JUDr. Marta   M a c o v á ,    vedúca oddelenia nájmu 

majetku: 

Čo sa týka dvoch alternatív eee nájomného, vždy 

spracovávame aj alternatívu podľa rozhodnutia primátora, 

aby ste mali pri rozhodovaní komplexnú informáciu a nie len 
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čo sa týka návrhu žiadateľa, ale aj v prípade, ak by ste 

rozhodli, že ideme podľa rozhodnutia primátora. To máte aj 

v ďalších materiáloch spracované. 

A spoločnosť MIB požiadala o nájom až začiatkom júna 

2020. Predpokladám, že mali nejakú dohodu o užívaní 

priestorov na predchádzajúce obdobie.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vie to pán kontrolór povedať? Lebo však vy ste nám 

to, pán kontrolór, vy ste na to upozornili, že do, 

a v aaakom titule bol tam doteraz MIB?  

Ing. Marián   M i š k a n i n , PhD., mestský kontrolór 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Od 16. 1. 2020 bez právneho titulu. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

No tak teraz opravujeme to, že tam boli bez právneho 

titulu.  

A sídli tam ešte aj sekcia životného prostredia. 

Ďakujem pekne. 

Eee. Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o schválení nájmu ako prípadu hodného 

osobitého zreteľa týkajúce sa nebytových priestorov na 

Sedlárskej 2, 4 a Ventúrskej 22 pre Metropolitný inštitút 

Bratislava, tak ako je uvedené v materiáli.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Eeevs. Nemali sme, že alternatívu povedať?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre, budeme hlasovať ešte raz, ako chápem, s tým, 

že musíme s nejakou alternatívou. Že? 

(gong) 

(poznámka: hlasovanie bolo neplatné) 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 605 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

NEPLATNÉ HLASOVANIE 

Bod č. 28-Návrh na schválenie nájmu ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa nebytových priestorov na 
Sedlárskej 2, 4 – Ventúrskej 22 v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, Metropolitnému inštitútu Bratislava so sídlom 
v Bratislave 

 Prítomní: 39 Áno 39 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže ešte raz, opravujeme opravné hlasovanie.  

Nech sa páči, návrhová komisia.  

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ospravedlňujem sa. 
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Čiže, začíname alternatívou číslo jedna, jedno euro 

za rok na celý predmet nájmu. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasoval jeden. 

Prítomných tridsaťdeväť. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 28-Návrh na schválenie nájmu ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa týkajúceho sa nebytových priestorov na 
Sedlárskej 2, 4 – Ventúrskej 22 v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, Metropolitnému inštitútu Bratislava so sídlom 
v Bratislave 

 
alternatíva I. 

 

 Prítomní: 39 Áno 38 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 
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Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman NEHLASOVAL 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
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Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie nájmu ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nebytových priestorov na Sedlárskej 

2, 4 – Ventúrskej 22 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 

Metropolitnému inštitútu Bratislava so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov nájom nebytových priestorov vo výmere 

526,82 m² v stavbe so súpis. č. 1280, na pozemku registra 

„C“ KN parc. č. 345 na Sedlárskej 2 – Ventúrskej 22 a vo 

výmere 355,59 m² v stavbe so súpis. č. 361 na pozemku 

registra „C“ KN parc. č. 344 na Sedlárskej 4, k. ú. Staré 

Mesto, na dobu neurčitú, príspevkovej organizácii hlavného 
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mesta Slovenskej republiky Bratislavy Metropolitný inštitút 

Bratislavy so sídlom v Bratislave, IČO 52324940, za účelom 

využitia priestorov ako kancelárií, za nájomné 1,00 Eur/rok 

za celý predmet nájmu,  

s podmienkou: 

zmluva o nájme nebytového priestoru bude nájomcom podpísaná 

do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o nájme 

nebytového priestoru nebude nájomcom v uvedenej lehote 

podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v stavbe so 

súpis. č. 1280 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 345 na 

Sedlárskej 2 – Ventúrskej 22 a v stavbe so súpis. č. 361 na 

pozemku registra „C“ KN parc. č. 344 na Sedlárskej 4 v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, príspevkovej organizácii 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Metropolitný 

inštitút Bratislavy so sídlom v Bratislave, IČO 52324940, 

predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 

ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov z dôvodu, že žiadateľ je 

novovzniknutou mestskou príspevkovou organizáciou, ktorá 

potrebuje predmetné priestory na vykonávanie svojej 

činnosti, ktorou je strategický rozvoj mesta. 

koniec poznámky) 
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BOD 29 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, V 
STAVBE NA GORKÉHO 17, LAURINSKEJ 20 
V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 
MESTSKEJ PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCII 
BRATISLAVSKÉ KULTÚRNE A INFORMAČNÉ 
STREDISKO 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo dvadsaťdeväť, Návrh na schválenie 

prípadu hodného osobitného zreteľa, nájom nebytových 

priesalo v stavbe na Gorkého 17, Laurinskej 20 

v katastrálnom území Staré Mesko, Mesto, mestskej 

príspevkovej organizácii Bratislavské kultúrne a informačné 

stredisko. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán Tešovič,  

máte slovo. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ja len chcem pripomenúť, že na základe eee aj 

rozhodnutia finančnej komisie odporúčam to schváliť 

v alternatíve jeden. To znamená, za dve eurá za rok za celý 

predmet nájmu.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee. Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Nos. Hlasujeme o návrhu na schválenie prípadu 

osobitého zreteľa týkajúce sa nájmu nebytových priestorov 

na Gorkého 17, Laurinskej 20 pre békáíes (BKIS), tak ako je 

uvedené v materiáli. 

Ale hlasujeme o alternatíve číslo jedna. Čiže, dve 

eurá za rok. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Za tridsať, proti nula, zdržalo sa nula a nehlasovalo 

sedem. 

Prítomných tridsaťsedem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 29-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov, v stavbe 

na Gorkého 17, Laurinskej 20 v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, mestskej príspevkovej organizácii Bratislavské 

kultúrne a informačné stredisko 
 

alternatíva I. 
 

 Prítomní: 37 Áno 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 7 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič   

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. soval Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst NEHLASOVAL 
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A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová NEHLASOVAL 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  NEHLASOVAL G. Grendel ÁNO 

J. Karman  
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž NEHLASOVAL 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov, v stavbe na 

Gorkého 17, Laurinskej 20 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 

mestskej príspevkovej organizácii Bratislavské kultúrne 

a informačné stredisko 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov nájom nebytových priestorov vo výmere 

7 700,25 m² v stavbe so súpis. č. 478 na Gorkého 17, 

Laurinskej 20 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na 

pozemkoch, parc. č. 103/3 a parc. č. 105, mestskej 

príspevkovej organizácii Bratislavské kultúrne a informačné 

stredisko so sídlom na Židovskej 1 v Bratislave, IČO 

30794544, za účelom prípravy a realizácie umeleckej 

činnosti mestského divadla s cieľom naplniť hlavné poslanie 

umeleckej scény mestského divadla, ktorým je šíriť 

umelecké, najmä divadelné programy na pôde hlavného mesta 

SR Bratislavy, ako aj organizovanie kultúrnych a 

spoločenských podujatí a zabezpečenie technickej prevádzky 

divadla. Účelom nájmu nebytových priestorov v objekte na 
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Laurinskej 20 je prevádzka priestorov, ktoré slúžia na 

ubytovanie pre hosťujúcich umelcov angažovaných nájomcom, 

na dobu určitú do 30. 08. 2022 odo dňa nadobudnutia 

účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné 2,00 Eur/rok za celý 

predmet nájmu, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto 

lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

Navrhovaný nájom nebytových priestorov vo výmere 7 700,25 

m² v stavbe so súpis. č. 478 na Gorkého 17, Laurinskej 20 v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na pozemkoch, parc. č. 103/3 

a parc. č. 105, mestskej príspevkovej organizácii 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko so sídlom na 

Židovskej 1 v Bratislave, IČO 30794544, predkladáme ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu, že mestská príspevková 

organizácia Bratislavské kultúrne a informačné stredisko má 

prenajaté predmetné nebytové priestory aj v súčasnosti, 

nájom končí 09. 08. 2020. Divadlo P. O. Hviezdoslava, ktoré 

je umeleckou scénou mestskej príspevkovej organizácie 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, vstúpilo v 
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septembri 2019 do 11. divadelnej sezóny. Za toto obdobie sa 

na jeho doskách ponúkli mnohé výnimočné inscenácie z 

repertoáru českých a slovenských divadiel, ale aj vlastných 

divadelných premiér a premiér v koprodukcii. V predmetných 

nebytových priestoroch prebehli bezbariérové úpravy, vďaka 

ktorým sa divadlo stalo prístupné aj telesne handicapovaným 

návštevníkom a došlo k sprevádzkovaniu priestorov 

nachádzajúcich sa v prvom nadzemnom podlaží divadla. Z 

tohto dôvodu má nájomca aj naďalej záujem prevádzkovať 

predmetné nebytové priestory na uvedený účel. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 30 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. STARÉ MESTO, PARC. Č. 21375/5, 
SLOVENSKEJ NÁRODNEJ GALÉRII SO 
SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo tridsať, to znamená Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 
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nájmy nájmu časti pozemku v Bratislave, v Starom Meste, 

v Slovenskej národnej galérii so sídlom v Bratislave. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Áno? Pán Tešovič. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Takisto eee uznesenie finančnej komisie odporučilo 

schváliť alternatívu číslo jeden, to znamená, za cenu 

devätnásť Eur štyridsaťosem eee centov za rok, čo 

symbolicky odkazuje na rok vzniku Slovenskej národnej 

galérie.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o schválení prípadu hodného osobitého 

zreteľa týkajúce sa nájmu časti pozemku v Starom Meste pre 

Slovenskú národnú galériu vo variante číslo jedna, 

devätnásť euro a štyridsaťosem centov. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo šesť. 

Prítomných tridsaťosem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.30- Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. 

ú. Staré Mesto, parc. č. 21375/5, Slovenskej národnej 
galérii so sídlom v Bratislave 

 
Alternatíva I. 

 

 Prítomní: 38 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 6 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 
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J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. NEHLASOVAL Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová NEHLASOVAL 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  NEHLASOVAL G. Grendel ÁNO 

J. Karman  
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 621 

 

O. Kríž NEHLASOVAL 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, parc. č. 21375/5, Slovenskej národnej galérii so 

sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ KN v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21375/5 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 128 m², Slovenskej národnej 

galérii so sídlom na Riečnej 1 v Bratislave, IČO 00164712, 

za účelom revitalizácie a užívania pozemku vybudovaním 

časti oddychovej zóny s lavičkami „travertínovej záhrady“ v 

súvislosti s pripravovanou realizáciou vonkajších úprav 

stavby „Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SNG“, 

pričom vonkajšie úpravy budú realizované aj na susedných 
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pozemkoch, parc. č. 252 a parc. č. 249, vo vlastníctve 

Slovenskej národnej galérie, na dobu určitú 50 rokov odo 

dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné 19,48 Eur/rok, čo 

symbolicky odkazuje na rok vzniku Slovenskej národnej 

galérie, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stratí 

platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „C“ KN v 

k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21375/5 vo výmere 128 m², 

Slovenskej národnej galérii ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme 

z dôvodu, že pozemok parc. č. 21375/5 je súčasťou 

architektonického riešenia vonkajších úprav stavby 

„Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SNG“, pričom 

Slovenská národná galéria, ktorá je vlastníkom vedľajších 

pozemkov, parc. č. 252 a parc. č. 249, k. ú. Staré Mesto, 

potrebuje aj k pozemku parc. č. 21375/5 usporiadať 

majetkovoprávny vzťah. 

koniec poznámky) 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 623 

BOD 31 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKOV V BRATISLAVE, 
K. Ú. NIVY, PARC. Č. 22198/3 A PARC. 
Č. 23014/1, SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
ZASTÚPENEJ MINISTERSTVOM DOPRAVY A 
VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 
V ZASTÚPENÍ SPOLOČNOSTI 
ZERO BYPASS LIMITED, ORGANIZAČNÁ 
ZLOŽKA A SPOLOČNOSTI D4R7 
CONSTRUCTION S.R.O., SO SÍDLOM 
V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod tridsaťjedna, Návrh na schválenie 

prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájm nájmu 

časti pozemkov v Bratislave, katastrálne územie Nivy, 

parcela 2219 o /8, lomeno 3 a parcela 23014/1, Slovenskej 

republike zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky, v zastúpení Ziro bajpas limitid 

(Zero Bypass Limited), organizačná zložka a spoločnosti dé4 

er7 Kontrakšn (D4R7 Construction) so sídlom v Bratislave. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Á, pán Tešovič. 
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Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

V tomto prípade odporúčam postupovať podľa 

alternatívy dva, čo je teda štandardne podľa, podľa 

rozhodnutia primátora. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Pán primáror,  

bolo by dobré, keby ste povedali, o ktorej 

alternatíve máme hlasovať ako prvej. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tú čo odporučila. 

Pán Tešovič,  

nech sa páči. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Podľa rokovacieho poriadku eee pokiaľ nenavrhne 

niekto s poslancov, alebo primátor, tak v podstate určuje 
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poradie hlasovania o alternatívach ten člen návrhovej 

komisie, ktoré, ktorý to predkladá. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Tak poprosím návrhovú komisiu. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Celkom som nerozumela, čo hovoril pán poslanec, ale 

navrhovateľ navrhol, aby, teda predkladateľ navrhol, aby sa 

hlasovalo o alternatíve číslo dva. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre.  

Takže ideme hlasovať, ak teda návrhová komisia 

súhlasila, o alternatíve číslo dva.  

Poprosím teda, keby ste ju prečítala. 
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Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ešte aby bolo jasné, eee pán Tešovič, vy ste ako 

komisia odporučili komisia číslo dva, áno? 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tak, áno.  

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

A je nejaký problém?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre.  

Takže ideme hlasovať o návrhu uznesenia schválený, 

teda na schválenie prípadu hodnýho osobitého zreteľa 

týkajúce sa nájmy časti pozemku v katastrálnom území Nivy a 

Slovenskej republike, teda zastúpenej ministerstvom dopravy 

v zastúpení spoločnosti Zero bajpas limited (Zero 

Bypass Limited) so sídlom Bratislava. 
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A ideme hlasovať o alternatíve číslo dva, to je 

tridsať euro za meter štvorcový za rok za obdobie 

nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, 

v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na 

stavbu za predmet nájmu, čo pri výmere deväťdesiatdeväť 

metrov štvorcových predstavujú sumu ročne 

dvetisícdeväťstosedemdesiat euro. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo päť poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod 31-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, 
k. ú. Nivy, parc. č. 22198/3 a parc. č. 23014/1, Slovenskej 

republike zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky, v zastúpení spoločnosti 

Zero Bypass Limited, organizačná zložka a spoločnosti D4R7 
Construction s.r.o., so sídlom v Bratislave 

 
Alternatíva II. 

 

 Prítomní: 39 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 5 

 
 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. NEHLASOVAL Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 
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Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

 

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  NEHLASOVAL G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka NEHLASOVAL  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

 
 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž NEHLASOVAL 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Nivy, parc. č. 22198/3 a parc. č. 23014/1, Slovenskej 

republike zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky, v zastúpení spoločnosti 

Zero Bypass Limited, organizačná zložka a spoločnosti D4R7 

Construction s.r.o., so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov nájom časti pozemkov v Bratislave, k. 

ú. Nivy, registra „C“ KN parc. č. 22198/3 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 57 m², zapísaného na LV č. 797, 

a pozemku registra „C“ KN parc. č. 23014/1 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 42 m², bez založeného listu 

vlastníctva, ktorý je totožný s pozemkom registra „E“ KN 

parc. č. 22198/3, zapísaným na LV č. 4288, za účelom 

realizácie obratiska na Slovnaftskej ulici v súvislosti s 

realizáciou stavby „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec 
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– Bratislava Prievoz“ Slovenskej republike – zastúpenej 

Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky so 

sídlom Námestie slobody 6 v Bratislave, IČO 30416094, v 

zastúpení spoločnosťou Zero Bypass Limited, organizačná 

zložka, so sídlom Odborárska 21, Bratislava, IČO 50110276, 

a spoločnosťou D4R7 Construction s.r.o., so sídlom 

Odborárska 21, Bratislava, IČO 50245350, na dobu neurčitú, 

za nájomné: 

1. 30,00 Eur/m²/rok za obdobie od nadobudnutia účinnosti 

nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne 

právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu 

na predmete nájmu, čo pri výmere 99 m² predstavuje 

sumu ročne 2 970,00 Eur, 

2. 19,00 Eur/m²/rok za obdobie od začiatku mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne 

právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu 

na predmete nájmu, čo pri výmere 99 m² predstavuje 

ročne sumu 1 881,00 Eur,  

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom podpísaná v uvedenej lehote, toto uznesenie stratí 

platnosť. 
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Návrh na schválenie nájmu časti pozemkov registra „C“ 

KN parc. č. 22198/3 a pozemku registra „C“ KN parc. č. 

23014/1, ktorý je totožný s pozemkom registra „E“ KN parc. 

č. 22198/3 v k. ú. Nivy je predložený ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z 

dôvodu nutnosti majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, 

na ktorých Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpení 

spoločnosťou Zero Bypass Limited, organizačná zložka, a 

spoločnosťou D4R7 Construction s.r.o., bude realizovať 

obratisko na Slovnaftskej ulici v súvislosti s realizáciou 

stavby „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava 

Prievoz“, pričom pre vydanie stavebného povolenia, resp. 

rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením, na stavbu 

potrebuje stavebník preukázať k dotknutým pozemkom 

vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

koniec poznámky) 
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BOD 32 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU POZEMKU PARC. Č. 3141/1 A 
ČASTI POZEMKU PARC. Č. 3144/4 V 
BRATISLAVE, K. Ú. VRAKUŇA, 
SPOLOČNOSTI GEOTEST, A.S. - 
ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA SO SÍDLOM V 
BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo tridsaťdva. Návrh na schválenie prípadu 

hodného osobitného zreteľa, nájom pozemku v katastrálnom 

území Vrakuňa, spoločnosti GEOtest, a es (a.s.) organizačná 

zložka so sídlom v Bratislave. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Vlačiky. 

Mgr. Martin   V l a č i k y ,  PhD.   poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

My sme na komisii územného plánu, životného 

prostredia žiadali o účasť nejakého kompetentného 

pracovníka z ministerstva životného prostredia, ktorý by 
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nám povedal o tomto bode viac, hlavne nás teda zaujímalo, 

že či eee zvolená metóda sanácie skládky eee, či sa s ňou 

stotožňuje teda aj súčasné vedenie ministerstva. Bohužiaľ, 

teda nie je tu nikto prítomný. Ale teda komunikoval s pánom 

štátnym tajomníkom pán Szabo, komunikoval som s ním aj ja. 

A teda dozvedeli sme sa toľko, že teda eee ministerstvo 

v nejakej krátkej dobe eee vytvorí expern expertnú skupinu 

odborníkov, ktorí majú vlastne tento a nejaké ďalšie 

prípady vo veľmi krátkej dobe posúdiť a za zatiaľ teda eee 

my môžme tento bod schváliť.  

Ja som si pozeral eee vlastne návrh tej nájomnej 

zmluvy a tam máme v článku 2 bod 2 eee 2.1, že teda nájomný 

vzťah môže byť ukončený eee výpoveďou prenajímateľa a to 

bez udania dôvodu v prípade teda eee ak by teda 

ministerstvo nejakým spôsobom eee vymyslelo niečo iné, 

pretože existujú teda aj vedecké odborné názory iné, že 

teda na túto sklá, táto skládka by sa mala likvidovať ináč 

ako pomocou tej podzemnej tesniacej steny.  

Takže ja si myslím, že môžme za to teraz zahlasovať 

a v prípade, že ak by ministerstvo zmenilo ten názor, tak 

stále to mesto môže eee v podstate kedykoľvek bez udania 

dôvodu vypovedať. 

Ďakujem. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

S faktickou pani poslankyňa Svoreňová. 

Ing.  Soňa   S v o r e ň o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Ja teda veľmi ďakujem za ten konštruktívny záver. 

Naozaj eee tá problematika skládky sa teda, však všetci 

vieme, už ťahá roky a roky a musím povedať, že naozaj by 

som  bola veľmi rada, keby tie závery robili odborníci, 

pretože už toľkokrát sme sa stretli s tým, že eeem nejaký 

aktivistický prístup spochybňoval teda metódu vybratú 

ministerstvom. Ja si naozaj myslím, že toto patrí do rúk 

ministerstva.  

Takže verím, že tá skupina urobí, čo sa dá a hlavne 

teda ale sa dopracujeme k tomu, že by sa toto riešenie zase 

odložilo. 

Takže, prosím vás, v tejto chvíli naozaj najmä tu na 

úrovni mesta, podporme tento materiál a urobme všetko pre 

to, aby eee naozaj bolo možné, v prípade, že ministerstvo 

bude stotožnené s touto metódou, naozaj začať aspoň tú, 

tento spôsob sanácie skládky, ktorá je v tejto chvíli na 

stole.  

Ďakujem. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Tešovič. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

No toto bola reč, ako víno. Ja som sa práve chcel 

spýtať, alebo teda navrhnúť, či by pán starosta Vrakune eee 

nedal nejaké stanovisko k tomuto, lebo by ma zaujímalo. Ale 

myslím, že pani kolegyňa ho celkom obstojne zastúpila. 

Takže, takže pokiaľ budeme hlasovať, tak myslím že, 

nie že myslím, ale to bolo ešte v čase pred me, ešte minulý 

mesiac, komisia odporúčala alternatívu číslo jeden.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Vagač, 

nech sa páči. 
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Ing. Matej   V a g a č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som chcel práve odporučiť, aby sme hlasovali za 

alternatívu číslo dva, lebo je to skutočne komerčná 

záležitosť ministerstva životného prostredia. Pri tej 

problematickej sanácii, o ktorej tu bude reč ešte možná, 

keď nám prídu vysvetliť.  

Majú na to európske peniaze. A myslím si, že, že 

práveže alternatíva číslo dva normálnym spôsobom zhodnotí 

ten náš pozemok, ktorý teda prenajmeme na túto stavebnú 

činnosť, zvlášť ak, ak vidíte, že koľko financií sa míňa 

z hľadiska KOVID 2 (COVID 2). 

Čiže, ja odporúčam práve preto, že, že toto je veľmi 

dotované a na toto sú peniaze určené z Európskej únie, tak 

navrhujem, aby sme odhlasovali altena čís číslo dva, čo 

teda predstaví sumu ročne jedna celá deväť milióna Eur, čo 

tát toto mesto naozaj potrebuje.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

S faktickou pani pe poslankyňa Pätoprstá.  
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Nech sa páči. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Pán poslanec,  

eee, keďže mám informáciu, že práve táto tesniaca 

stena bola zle narozpočtovaná predchádzajúcim vedením 

a viacero odborníkov potvrdilo, že ak má byť kvalitne 

urobená, mala by tá cena byť vyššia. Eee ja by som teda 

naozaj odporučila radšej tú variantu číslo jedna, aby sme 

do tej kvality viacej investovali, pretože skôr je tam 

riziko, že ak bude nekvalitne vyhotovená za nižšiu s, za 

nižšiu cenu, tak môže byť presakujúca. Toto je naozaj to, 

čo hovorili kolegovia pred tým.  

Naozaj to nechajme na ministerstvo životného 

prostredia, ktoré má teraz nové vedenie, posudzuje ešte raz 

tento projekt. Ale upozornil práve na to, že kalkulácia na 

túto eee stenu nie je dostatočne vysoká.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Uhm. 

Pán poslanec Tešovič, faktickou.  
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Ja potom na záver poviem dve vety.  

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ja sa snažím nájsť aj spätne tú zápisnicu, ale viem, 

že sme to riešili aj na komisii a tam, tam práve, tam práve 

je to riziko, že za túto cenu sa to neurobí buď vôbec, 

alebo, alebo nie dobre.  

Samozrejme, pokiaľ je to na to badžet (budget), tak, 

tak nech mesto má, čo má mať. Len, len obávam sa, že toto 

je naozaj že zverený záujem.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani poslankyňa Svoreňová. 

Ing.  Soňa   S v o r e ň o v á ,  poslankyňa MsZ: 

Taktiež by som sa snaz stotožnila s názorom pána 

poslanca Tešoviča a hlavne teda skúsme sa na to pozerať 

filozoficky. V podstate my chceme a žiadame od 

ministerstva, aby teda, áno, z európskych peňazí, ale stále 

na konci dňa peňazí nejakých daňových poplatníkov, robilo 

nejakú sanáciu vo verejnom záujme v prvom rade teda 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 640 

v záujme ochrany zdravia najmä Bratislavčanov 

a Bratislavčaniek a samozrejme, obyvateľov Žitného ostrova 

a budeme za to žiadať vyššiu sumu? Tak ako sa bude potom 

zase opätovne či už ministerstvo životného prostredia, 

alebo akékoľvek iné pýtať, pozerať na to, keď my budeme 

žiadať nejaké peniaze, lebo mesto potrebuje. To je, podľa 

mňa, eee zakladá zlé vzťahy so štátom takýto prístup, že 

dajme im vyššiu sumu, lebo mesto potrebuje do rozpočtu. Ja 

by som sa naozaj priklonila k tej alternatíve jedna v tomto 

prípade. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja by som len chcela doplniť informácie, ja som sa 

tým trošku zaoberala. 

Toto v meste sme to, na meste to, sme to tiež riešili 

na viacerých fórach. Faktom je to, že sa spochybňuje tá 

technológia. Čiže či dáme, alebo nedáme teda ten nájom za 

vyššiu alebo nižšiu se eee sumu, nepomôže tomu riešeniu, 

tak ako je navrhnuté. Veľmi pravdepodobné. 

Preto je veľmi dôležité, aby sme teda dostali nový, 

teda návrh nového vedenia ministerstva životného 
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prostredia, lebo to staré vedenie presadzovalo túto 

technológiu napriek tým vážnym výhradám.  

Takže, ja sa tiež prikláňam k tomu, aby sme 

odsúhlasili tento materiál. Teraz momentálne neviem za akú 

cenu sa rozhodnúť. Uvidím, to bude asi na každého 

rozhodnutí. Ale v každom prípade je pre mesto dôležité, aby 

sme teda vedeli, či tá technológia je natoľko dostačujúca, 

aby pomohla tento vážny problém vyriešiť.  

Takže poprosím teraz návrhovú komisiu. 

Jaj, pardon. Ešte pani starostka Aufrichtová. 

Nech sa páči. 

Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

Neodpustím si vtipnú poznámku. 

Keď sme sa opreli o nejaké odkazy na čísla, najmä pre 

Slovenskú národnú galériu, čo si myslím, že nie je úplne 

šťastné, tu by som navrhla päť celá nula päť, ako es o es 

(SOS). Ale nejdem to urobiť. Je to vtip. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 
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Ďakujeme pekne. 

Návrhová komisia, prosím. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o návrhu na schválenie prípadu hodného 

osobitého zreteľa týkajúce sa nájmu pozemku parcela v časti 

eee Vrakuňa spoločnosti GEOtech za účelom osobitého 

zreteľa, ktorý je uvedený v materiáli.  

A ideme hlasovať o variante číslo jedna, nula celá 

sedemdesiatdeväť euro za meter štvorcový na rok, čo je pri 

ve, výmere desaťtisíco osemstotrinásť metrov štvorcových  

ročná suma osemtisícpäťstoštyridsaťdva aj dvadsaťsedem 

centov.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdva poslancov, proti dvaja, zdržali sa 

traja a nehlasovali dvaja poslanci. 

Tým pádom to môžeme uzavrieť tento bod, áno?  

Ďakujem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.32-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku parc. č. 3141/1 a časti 

pozemku parc. č. 3144/4 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, 
spoločnosti GEOtest, a.s. - organizačná zložka so sídlom 

v Bratislave 
 

Alternatíva I. 
 

 Prítomní: 39 Áno 32 Nie: 2 Zdržal sa: 3 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L.Antalová Plavúchová ZDRŽAL SA A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. NIE R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ZDRŽAL SA L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač NIE 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 
 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 644 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. NEHLASOVAL Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ZDRŽAL SA 

___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku parc. č. 3141/1 a časti pozemku 

parc. č. 3144/4 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, spoločnosti 

GEOtest, a.s. - organizačná zložka so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 

3141/1 – orná pôda vo výmere 8 563 m² a časti pozemku parc. 

č. 3144/4 – ostatná plocha vo výmere 2 250 m², LV č. 1095, 

k. ú. Vrakuňa, spoločnosti GEOtest, a.s. - organizačná 

zložka, so sídlom Stavbárska 17 v Bratislave, IČO 46925996, 

za účelom umiestnenia zariadení stavenísk potrebných pre 

výstavbu podzemnej tesniacej steny a povrchovej tesniacej 

vrstvy v súvislosti s realizáciou stavby „Sanácia 

enviromentálnej záťaže Bratislava-Vrakuňa, Vrakunská cesta-

skládka CHZJD“, na dobu neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej 

zmluvy, za nájomné v sume 0,79 Eur/m²/rok, čo pri výmere 10 

813 m² predstavuje ročne sumu 8 542,27 Eur, 
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s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto 

lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu časti pozemkov registra „C“ 

KN v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3141/1 vovýmere 8 

563 m² a časti parc. č. 3144/4 vo výmere 2 250 m², 

spoločnosti GEOtest, a.s. - organizačná zložka, so sídlom 

Stavbárska 17 v Bratislave ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme 

z dôvodu, že žiadateľ realizuje štátnu geologickú úlohu, 

ktorej cieľom je zabrániť šíreniu znečistenia životného 

prostredia, a predloženie nájomnej zmluvy je potrebné pre 

vydanie stavebného povolenia príslušného stavebného úradu 

podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov. 

koniec poznámky) 
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BOD 33 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKOV V BRATISLAVE, 
K. Ú. RUŽINOV, PARC. Č. 15286/21 A 
PARC. Č. 15286/1,VLASTNÍKOM BYTOV 
A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV BYTOVÉHO 
DOMU SVIDNÍCKA 7, 9, 11 A 13 
V ZASTÚPENÍ SPOLOČNOSTI SPRÁVY DOMOV 
SBD BRATISLAVA II, S.R.O., SO SÍDLOM 
V BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo tridsaťtri, Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, nájom časti 

pozemku v katastrálnom území Ružinov vlastníkom bytov 

a nebytových priestorov bytového domu Svidnícka 7, 9, 11 a 

13 v zastúpení spoločnosti Správy domov esbédé (SBD) 

Bratislava II, esero (s. r. o.) so sídlom, tam sa nám tie 

dlhé texty nezmestia. Ja to musím dočítať. So sídlom 

v Bratislave. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Nikto sa neprihlásil.  
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Poprosím návrhovú komisiu. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o schválení prípadu hodného osobitého 

zreteľa týkajúce sa nájmy časti pozemkov v Ružinove 

vlastníkom bytov a nebytových priestov domu Svidnícka 7, 9, 

11 a 13 v zastúpení spoločnosti Správa domov esbédé (SBD) 

Bratislava II, tak ako máte uvedené v materiáli. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali traja. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 33-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. 
ú. Ružinov, parc. č. 15286/21 a parc. č. 15286/1,vlastníkom 
bytov a nebytových priestorov bytového domu Svidnícka 7, 9, 
11 a 13 v zastúpení spoločnosti Správy domov SBD Bratislava 

II, s.r.o., so sídlom v Bratislave 
 

 Prítomní: 39 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. NEHLASOVAL Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová ÁNO 
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J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž NEHLASOVAL 

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Ružinov, parc. č. 15286/21 a parc. č. 15286/1,vlastníkom 

bytov a nebytových priestorov bytového domu Svidnícka 7, 9, 

11 a 13 v zastúpení spoločnosti Správy domov SBD Bratislava 

II, s.r.o., so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov nájom časti pozemkov v Bratislave, k. 

ú. Ružinov, registra „C“ KN parc. č. 15286/21 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 34 m², zapísaného na LV č. 

1201, a pozemku registra „C“ KN parc. č. 15286/1 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m², bez založeného 

listu vlastníctva,  ktorý je totožný s pozemkom registra 

„E“ KN parc. č. 22192/903, zapísaným na LV č. 7868, za 

účelom úprav existujúcich vstupov – vybudovanie a užívanie 

vyrovnávacích predsadených vstupných rámp a schodov 

prislúchajúcich k bytovému domu Svidnícka 7, 9, 11 a 13, 

pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu 

Svidnícka 7, 9, 11 a 13, v zastúpení spoločnosťou Správa 

domov SBD Bratislava II, s.r.o., so sídlom Strojnícka 8, 

Bratislava, IČO 35970740, na dobu neurčitú, za nájomné 7,00 

Eur/rok/m², čo pri výmere 36 m² predstavuje ročne sumu 

252,00 Eur, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom podpísaná v uvedenej lehote, toto uznesenie stratí 

platnosť. 
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Návrh na schválenie nájmu časti pozemkov registra „C“ KN 

parc. č. 15286/21 a pozemku registra „C“ KN parc. č. 

15286/1, ktorý je totožný s pozemkom registra „E“ KN parc. 

č. 22192/903 v k. ú. Ružinov, je predložený ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov z dôvodu nutnosti majetkovoprávneho vysporiadania 

pozemkov, na ktorých vlastníci bytov a nebytových 

priestorov bytového domu Svidnícka 7, 9, 11 a 13, 

v zastúpení spoločnosťou Správa domov SBD Bratislava II, 

s.r.o., upravia existujúce vstupy – vybudovanie a užívanie 

vyrovnávacích predsadených vstupných rámp a schodov 

prislúchajúcich k bytovému domu Svidnícka 7, 9, 11 a 13, 

pričom pre vydanie stavebného povolenia na stavbu potrebuje 

stavebník preukázať k dotknutým pozemkom vlastnícke alebo 

iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 

znení neskorších predpisov. 

koniec poznámky) 
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BOD 34 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. RUŽINOV, PARC. Č. 15681/1, 
SPOLOČNOSTI TBG SLOVENSKO, A. S., SO 
SÍDLOM V PEZINKU 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo tridsaťštyri, Návrh na schválenie prípadu 

hodného osobitného zreteľa, nájom časti pozemku 

v katastrálnom území Ružinov spoločnosti tébégé (TBG) 

Slovensko, á es ( a. s.), so sídlom v Pezinku. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Tešovič. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som sa takisto možnože rád spýtal eee kolegov, 

ktorých sa to týka priamo v ich mestskej časti, to je 

myslím na pomedzí Vrakune a a Ružinova.  
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Na komisii bola, bola táto vec prebratá a veľmi, 

veľmi zásadne proti sedem hlasov, za nula, zdržali sa 

traja.  

Čiže, finančná komisia toto neodporučila, 

neodporučila schváliť, s tým, že ide o komerčný projekt, 

ktorý nevhodne zaťaží životné prostredie v nevhodnej 

lokalite na, na vybudovanie betonárky.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

My sme mali tiež podobný prípad v Petržalke, kde mala 

byť takzvaná dočasná betonáreň, ktorá denne vyva vyviezla 

niekoľko eee tisíc ton eee betónu. Takmer sme to vyrátali, 

že to bol jeden vlak. Veľmi to zaťažuje mestské 

komunikácie. Je to veľký problém dávať toto, takéto 

prevádzky do eeem hlavného mesta.  

Neviem to posúdiť. Mal by sa asi k tomu vyjadriť 

niekto z Ružinova.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ale teda konštatujem, že sa nikto neprihlásil.  

Takže napriek tomu poprosím návrhovú komisiu. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o návrhu na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúce sa časti nájmu v Ružinove 

spoločnosti tébégé (TBG) Slovensko so sídlom v Pezinku na 

dobu neurčitú pre betonáreň Vrakunská, cesta Bratislava. 

A úpravy komunikácií k tejto stavbe. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ešte moment. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Sú tu dve varianty. Pravdepodobne, keďže nikto nedal 

iný návrh, tak ideme hlasovať o variante číslo jedna, to je 

tridsať euro na meter štvorcový za rok, čo je výsledná suma 

za dvestodeväťdesiatštyri metrov štvorcových  tejto 

komunikácie za sumu osemtisícosemstodvadsať euro.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Za jeden poslanec, proti ôsmi, zdržalo sa dvadsaťpäť, 

nehlasovali štyria. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie nebolo prijaté  

Bod č.34-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. 

ú. Ružinov, parc. č. 15681/1, spoločnosti TBG 
Slovensko, a. s., so sídlom v Pezinku 

 
Alternatíva I. 

 

(poznámka: ZMÄTOČNÉ HLASOVANIE) 

 Prítomní: 38 Áno 1 Nie: 8 Zdržal sa: 25 Nehlasovali: 4 

 
Klub Team Vallo:   
 
L.Antalová Plavúchová ZDRŽAL SA A. Berka  NIE 

M. Brat  NIE M. Debnárová ZDRŽAL SA 

T.Kratochvílová,I.nám. ZDRŽAL SA R. Lamoš  ZDRŽAL SA 

J. Mrva ZDRŽAL SA T. Palkovič  NIE 

J. Poláčiková  NIE I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

P. Strapák NIE L.Štasselová,nám.ZDRŽAL SA 

R. Tešovič NIE M. Vagač ZDRŽAL SA 

J. Vallo ZDRŽAL SA M. Vetrák  

M. Vlačiky ZDRŽAL SA  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner ZDRŽAL SA 

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ZDRŽAL SA 

J. Krúpa  ZDRŽAL SA R. Kunst ZDRŽAL SA 

A. Ožvaldová  ZDRŽAL SA E. Pätoprstá  ZDRŽAL SA 

Z. Zaťovičová ZDRŽAL SA 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ZDRŽAL SA T. Korček ZDRŽAL SA 
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M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová ZDRŽAL SA 

J. Uhler ZDRŽAL SA 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ZDRŽAL SA P. Cmorej  ZDRŽAL SA 

V. Dolinay  NIE G. Grendel ZDRŽAL SA 

J. Karman NIE 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  NEHLASOVAL J. Hrčka ZDRŽAL SA  

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský NEHLASOVAL 

O. Kríž NEHLASOVAL 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To znamená, že ideme hlasovať aj o a alternatíve 

číslo dva. 

Nech sa páči,  

návrhová komisia. 
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Poprosím zapnite mikrofón pani Pätoprstej. 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,  vedúca organizačného 

oddelenia: 

Nie, to bolo, tridsať Eur bolo. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Aha.  

(poznámka: nezrozumiteľné slová – hovoria naraz p. 

Pätoprstá aj p. Kiczegová) 

Ja vás veľmi pekne poprosím, asi som vás uviedla do 

omylu. Nie sú to označenie variant, ale je to označenie za 

prvé, za druhé.  

Takže, ak by ste mohli dať hlasovať ešte raz.  

Čiže, neboli dve varianty, ale eee len časť jedna 

a časť dva.  

Čiže tých tridsať euro to bola za 

dvestodeväťdesiatštyri metrov štvorcových  na kolaudačné 

rozho vo veci eee do kolaudačného eee teda do času 

kolaudácie stavby a devätnásť euro za obdobie od eee teda 

nadobudnutia kolaudačného rozhodnutia.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre.  

Čiže, hlasujeme iba jedenkrát a to hlasovanie má 

vlastne  

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Tak ako je uvedené v materiáli. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tak ako je uvedené v materiáli. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

(poznámka: nezrozumiteľné slová) vás uviesť do omylu. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tak prosím, o bode číslo tridsaťštyri hlasujeme ešte 

raz.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Za nula poslancov, proti pätnásť, zdržalo sa 

osemnásť, nehlasovali piati poslanci. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie nebolo prijaté  

 
Bod č. 34-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. 

ú. Ružinov, parc. č. 15681/1, spoločnosti TBG 
Slovensko, a. s., so sídlom v Pezinku 

 
(poznámka: opakované hlasovanie) 

 

 Prítomní: 38 Áno 0 Nie: 15 Zdržal sa: 18 Nehlasovali: 5 

 
Klub Team Vallo:   
 
L.Antalová Plavúchová ZDRŽAL SA A. Berka  NIE 
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M. Brat  NIE M. Debnárová NIE 

 

T.Kratochvílová,I.nám. ZDRŽAL SA R. Lamoš  ZDRŽAL SA 

J. Mrva NIE  T. Palkovič  NIE 

J. Poláčiková  NIE I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

P. Strapák NIE L.Štasselová,nám.ZDRŽAL SA 

R. Tešovič NIE M. Vagač NIE 

J. Vallo NIE M. Vetrák  

M. Vlačiky ZDRŽAL SA  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner ZDRŽAL SA 

J. Káčer nám. NIE Ľ. Krajčír ZDRŽAL SA 

J. Krúpa  NIE R. Kunst ZDRŽAL SA 

A. Ožvaldová  ZDRŽAL SA E. Pätoprstá  ZDRŽAL SA 

Z. Zaťovičová NIE 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ZDRŽAL SA 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová NIE 

J. Uhler ZDRŽAL SA 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová NEHLASOVAL P. Cmorej  ZDRŽAL SA 

V. Dolinay  NEHLASOVAL G. Grendel ZDRŽAL SA 

J. Karman NIE 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ZDRŽAL SA J. Hrčka ZDRŽAL SA  

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník   
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Nezaradení poslanci:   
S 
J. Buocik   P. Pilinský NEHLASOVAL 

O. Kríž NEHLASOVAL 

 

koniec poznámky)  
 

 

 

BOD 35 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTÍ POZEMKOV V BRATISLAVE, 
K. Ú. PODUNAJSKÉ BISKUPICE, PARC. Č. 
2418/6 A K. Ú. RAČA, PARC. 
Č. 1294/5, SLOVENSKÉMU 
HYDROMETEOROLOGICKÉMU ÚSTAVU SO 
SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo tridsaťpäť, Návrh na schválenie prípadu 

hodného osobitného zreteľa, nájom častí pozemkov 

v katastrálnom území Podunajské Biskupice a v katastrálnom 

území Rača Slovenskému hydrometeorologickému ústavu so 

sídlom v Bratislave. 

Bez úvodného slova. 
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Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Pilinský,  

nech sa páči. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďaku, ďakujem. 

Ja by som sa len rád spýtal, možno keby ste tam dali 

tú fotografiu, čo sa týka toho pozemku, on má prenájom tej, 

tej meracej stanice. Ona jak bude umiestnená tak trošku 

problematicky pri východe z parkoviska na tú hlavnú cestu 

Púchovská, ktorá je teda dosť zjavne eee atakovaná eee tých 

príchodom, či už ráno Pezinčanmi, alebo aj obyvateľmi našej 

mestskej časti. Tak by som len chcel poprosiť, lebo v tom 

materiáli som nikde nevidel nejaké stanovisko od od 

dopravákov, aby to proste nespôsobilo nejaký problém, že tá 

križovatka, ktorá je dosť ako problematická, aby nebola 

ešte, ešte viacej neprehľadná.  

Len upozorňujem teda na to.   

To je tam niekde pri tom megaborde (megaboard), ten 

tam už trošku takú nejakú eee bariéru tvorí, tak aby sme 

tam ne ne ne nebuchli nejakú ďalšiu búdu, ktorá ten, ten 

výjazd z toho parkoviska pod parkom ešte, ešte viac 

zneprehľadní.  
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Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujeme za upozornenie. 

Pani Pätoprstá,  

nech sa páči. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Pán starosta,  

ja máma pred sebou materiál, skúste mi teda 

vysvetliť, lebo ja keď si pozriem materiál, tak ten objekt 

meracej, meracej stanice je dostatočne vzdialený. Dokonca 

je eee dosť vzdialený aj od toho parkovania. Je to skôr 

v zeleni, by som to tak povedala. 

Ak si pozriete teda stranu dvadsaťdva, tam ten 

obdĺžnik, myslím si, že aj absolútne nikomu nevadí 

z hľadiska územného teda vzťahu s území.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja môžem za za nás len teda prisľúbiť, že budeme to 

komunikovať samozrejme z hľadiska bezpečnosti aj 

s dopravákmi.  

V každom prípade budeme veľmi radi, keď tento 

materiál prejde. Je to materiál, ktorý dlhodobo očakáva 

hlavne Slovenský hydrometeorologický ústav, ale my s nimi, 

aby mohli byť umiestnené tieto stanice kvôli tomu, aby sme 

mohli kvalitnejšie merať kvalitu ovzdušia v Bratislave. 

Nech sa páči,  

pán Lamoš. 

Ing. Roman   L a m o š ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Takisto v Podunajských Biskupiciach je tá meracia 

stanica umiestnená trošku nešťastne na zelenom pásy 

a v podstate, bolo by lepšie nájsť možno vhodnejšie miesto.  

Každopádne my tú stanicu tam potrebujeme ako soľ, 

pretože eee to znečistenie toho ovzdušia, ktoré tam často 

krát v Podunajských Biskupiciach vplyvom Slovnaftu býva, 

tak potrebujeme tú stanicu určite, len  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Ing. Roman   L a m o š ,  poslanec MsZ: 

poprosil by som nájsť lepšie miesto. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ale v rámci tohoto pozemku, hej? lebo ten problém je, 

že oni musia byť umiestnené tie stanice aj pri cestách, pri 

komunikáciách, lebo tam sa meria znečistenie z dopravy. 

A myslím si, že to bude možné s vlastne umiestniť tak, aby 

to bolo v poriadku.  

Ešte pani Pätoprstá s faktickou. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Myslím, že keď si pozriete tú šípku, to umiestnenie 

je naozaj dostatočne vzdialené, že tam nevadia ani vo 

výhľade. Tá komunikácia nie je nejaká taká dis taká 

dôležitá, že by tam naozaj vadilo. Ono sa to dá normálne 

obrazne nejakou zelinou, ťahavým viničom, môže to tam 
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celkom zapadnúť. Ale naozaj, ona musí byť umiestnená aj 

v blízkosti cesty. Nemá význam ju umiestniť niekde do lesa.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja teda len reagujem na seba.  

Samozrejme, ja, ja som rád, že sa ko, že sa ko 

konečne našla nejaká lokalita, kde teda je konsenz, lebo 

obzvlášť v Rači ešte za môjho starostovania boli vytypované 

dve, potom ďalšia a pod tým parkom neprešla, potom bola 

Pekná cesta.  

Takže ja som rád, že sa to konečne našlo. Aj tomu 

logickému umiestneniu chápem, len teda myslím si, že to je 

vec, ktorá je riešiteľná, že aby sa tá búda nebuchla tak, 

aby ešte viacej tam zneplhla zneprehľadnila tú, tú, tú 

križovatku.  
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Takže, keď sa dá bližšie k tomu stĺpu, alebo 

k električkovej trati zase, aby to neobmedzovalo výhľad 

električkárom, tak ja si myslím, že to je riešiteľné. Len 

teda, ako, ako to, že poznám tú lokalitu, tak som si 

dovolil na to upozorniť.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu na schválenie prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúce sa nájmu častí pozemkov v 

Podunajských Biskupiciach a v Rači pre Slovenský 

hydrometeorologický ústav. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Tak ako je uvedené v materiáli. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťšesť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali dvaja poslanci. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 35-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. 

ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 2418/6 a k. ú. Rača, 
parc. č. 1294/5, Slovenskému hydrometeorologickému ústavu 

so sídlom v Bratislave 

 Prítomní: 38 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová NEHLASOVAL P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž ÁNO 

 

koniec poznámky)  
 
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. 

Podunajské Biskupice, parc. č. 2418/6 a k. ú. Rača, parc. 

č. 1294/5, Slovenskému hydrometeorologickému ústavu so 

sídlom v Bratislave 

Uznesenie  
zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ KN, 

parc. č. 2418/6 – zastavané plochy a nádvorie vo výmere 

6 m², LV č. 1395, k. ú. Podunajské Biskupice, za účelom 

umiestnenia mobilnej monitorovacej stanice kvality 

ovzdušia, s rozmermi 3 m x 2 m vo vyhotovení prívesného 

vozíka za osobný automobil, ktorá bude voľne odstavená 

na tomto pozemku a pripojená k elektrickej sieti 

trojfázovou prípojkou s istením minimálne 25 A, a časti 

pozemku registra „E“ KN parc. č. 1294/5 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 12 m², LV č. 400, k. ú. Rača, ktorý 

v stave registra “C“ KN zodpovedá časti pozemku 

parc. č. 1294/5, k. ú. Rača, bez založeného listu 

vlastníctva, za účelom umiestnenia stacionárnej 

monitorovacej stanice kvality ovzdušia s rozmermi 

kontajnera 3,5 m x 2,5 m, stacionárna monitorovacia stanica 

bude voľne položená na betónových kockách a pripojená 

k elektrickej sieti trojfázovou prípojkou s istením 32 A, 

Slovenskému hydrometeorologickému ústavu so sídlom 

Jeséniova 17 v Bratislave, IČO 00156884, na dobu neurčitú 

odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné: 

1. 6,00 Eur/m²/rok na časti pozemku registra „C“ KN, 

k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 2418/6 – 
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zastavané plochy a nádvorie vo výmere 6 m², čo 

predstavuje ročne sumu 36,00 Eur, 

2. 17,00 Eur/m²/rok na časti pozemku registra „E“ KN, 

k. ú. Rača, parc. č. 1294/5 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 12 m², čo predstavuje ročne sumu 

204,00 Eur, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní 

od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto 

lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „C“ KN 

parc. č. 2418/6 – zastavané plochy a nádvorie vo výmere 

6 m², LV č. 1395, k. ú. Podunajské Biskupice, a časti 

pozemku registra „E“ KN parc. č. 1294/5 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 12 m², zapísaný na LV č. 400, k. ú. 

Rača, ktorý v stave registra “C“ KN zodpovedá časti pozemku 

parc. č. 1294/5, Slovenskému hydrometeorologickému ústavu 

so sídlom Jeséniova 17 v Bratislave, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

predkladáme z dôvodu, že predloženie nájomnej zmluvy je 

nevyhnutné v rámci Operačného programu Kvalita životného 
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prostredia Skvalitnenie národnej monitorovacej siete 

kvality ovzdušia na území Bratislavy z dôvodu inštalácie 

nových monitorovacích staníc kvality ovzdušia 

a skvalitnenie súčasných. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 36 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. DÚBRAVKA, PARC. Č. 3044, 
KRISTIJANOVI BUQAJOVI 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo tridsaťšesť, Návrh na schválenie prípadu 

hodného osobitného zreteľa, nájom časti pozemku 

v katastrálnom území Dúbravka Kristijanovi Buqajovi. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Uhm. 
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Do diskusie sa nikto neprihlásil a máme tu občana, 

ktorý chce vystúpiť k tomuto bodu, tak poprosím vyho, 

vyjadrite súhlas s jeho vystúpením. 

(Hlasovanie.) 

Dobre, ďakujem veľmi pekne. 

Takže, pán Kurina František môže vystúpiť. 

Občan   František    K u r i n a :  

Dobrý deň, Kuřina. 

Mal by som pripomienky k návrhu prenájmu pozemku 

v Dúbravke 30444. 

Jedná sa o starý stánok z dô, z čias komunizmu. Má 

minimálne podľa nás štyridsať až šesťdesiat rokov. Bol 

prevádzkovaný od roku 2013 na čierno. A až teraz v roku 

2020 sa rieši nejakým vysporiadaním a nejakým návrhom 

na nájomnú zmluvu.  

My by sme si ako občania Dúbravky želali, aby stánok 

bol ako nový, alebo po novom, podľa vašich podmienok 

schválený a táto stará stavba by sa nemala renovovať, ako 

doporučuje vaša hlavná architektka, lebo si myslíme, že 

táto eee, táto stavba sa nedá renovovať, dá sa to riešiť 

len výmenou nového stánku.  
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Takisto neriešil si tento pán odpad. Vyhadzoval ho na 

Drobného 4, kde sa sťažovali ľudia a neplatil si za svoj 

odpad, ani to nedokladoval, ani to nemá vyriešené do 

budúcna. A pochybujem, že by mal vyriešené eee chladničku, 

terasu, kôš, do dotatočným nejakým návrhom na nájomnú 

zmluvu. Čiže, obsadzuje dodatočnú plochu. 

Myslíme si, že doteraz to mal, alebo prevádzkoval ten 

stánok na čierno, bez nejakej navr, bez nejakej nájomnej 

zmluvy, ale dozvedel som sa, že to je podľa zákona 

nedovolené obohacovanie.  

Takisto mesto a mestské časti majú tendenciu 

neschvaľovať takéto staré stánky a chcú moderné stánky, 

napríklad také, ktoré sú tu vonku, ktoré sú moderné 

a prípustné. Takže nechápeme ten návrh tej hlavnej 

architektky, že sa má stánok renovovať. Mali tam dať 

podmienku, že sa má vymeniť za nový. Potom by sa to dalo 

akceptovať.  

Stánok zaberá tak, či tak zeleň. Čiže vyjadrenie tých 

sekcie životného prostredia potom nie je správne, že to 

nezaberá ten stánok, alebo pod ním plocha tú zeleň.  

Na tých fotkách v tej žiadosti bolo vidno ako si pán 

svoje auto aj zaparkuje na tej zelenej ploche, aby si 

zásoboval a aby to mal čo najkratšie.  
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Ľudia zneužívajú svoje pohodlie a parkujú priamo na 

tom, na tom chodníku a urobili si z takzvanej (gong) jak 

keby draif in (drive in) a chodia si pre to, pre to 

občerstvenie (poznámka: nezrozumiteľné slová, hovoria naraz 

prednášajúci aj predsedajúca). 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Ďakujem pekne. 

Žiaľ, teda máte iba štyri minúty, ale myslím, že sme 

počuli všetko dôležité, čo ste chceli povedať.  

Ja teraz poprosím asi spracovateľa a odpovedať na 

otázku, ako to bolo doteraz s tým nájomným?  

JUDr. Marta   M a c o v á ,    vedúca oddelenia nájmu 

majetku: 

Predchádzajúci vlastník stánku mal uzavretú platnú 

nájomnú zmluvu. So žiadateľom s pánom Buqajom sa dlhšie 

riešilo eee, dlhšie riešil vizuálny koncept stánku, ale 

odkedy sa stal vlastníkom od roku 2013 pravidelne platí 

úhrady za užívanie pozemku bez právneho dôvodu vo výške 

nájomného, ktoré je teraz navrhované. Všetky pohľadávky má 

vysporiadané.  
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A čo sa týka stanoviska životného prostredia, hlavnej 

architektky sú súčasťou materiálu. Sú súhlasné.  

Doteraz sme neevidovali ani jeden negatívny, 

negatívny ohlas obyvateľov na prevádzku tohto stánku.  

Starosta mestskej časti taktiež súhlasí s nájmom 

pozemku pod stánkom. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa Pätoprstá s faktickou.  

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja vás chcem poprosiť, bola otvorená diskusia, lebo 

nejak som to nepo 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Eee. Bola otvorená diskusia, nikto sa neprihlásil 

a dostal slovo občan, ktorý sa prihlásil riadnym spôsobom. 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

(poznámka: nezrozumiteľné slová) či by ste vedeli od 

autoremedúrou eee pomeniť bod devätnásť, to znamená, že sa, 

že nájomca je povinný stánok zrenovovať podľa vizualizácie, 

eee ktorú urobila pani hlavná architektka do roku, do 

jedného roka od podpísania zmluvy. A v prípade porušenia, 

bude zmluvná pokuta vo výške tisíc euro za každý mesiac 

nedodržania eee tejto povinnosti.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Eee. Pani Konrad je prihlásená už po.  

Eee. Ja by som sa spý spýtala ešte spracovateľov. Ako 

je to myslené tá vizualizácia? Automaticky má byť 

zrealizovaná? Podľa návrhu, alebo teda podľa tohoto 

materiálu? Alebo to, čo hovorí pani Pätoprstá je nutné 

uvádzať v tom materiáli. 

JUDr. Marta   M a c o v á ,    vedúca oddelenia nájmu 

majetku: 

S návrhom pani Pätoprstej formou autoremedúry do 

nájomnej zmluvy nie je žiaden problém. Môže to byť do 

jedného roka, pokuta za každý mesiac nedodržania povinnosti 

tisíc euro. Nevidím v tom problém. Vieme si to osvojiť 
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autoremedúrou do nájomnej zmluvy priamo. To nie je do 

uznesenia, ale do nájomnej zmluvy.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pani hlavná architektka,  

nech sa páči. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem. Ďakujem za slovo. 

Neviem, nejakú ozvenu počujem.  

Mňa veľmi mrzí, že takto neskoro nás pán oslovil. My 

sa snažíme zohľadňovať, samozrejme, všetky eee aspekty, 

ktoré sa týkajú miesta, kde sa stánok nachádza 

a posudzujeme ich desiatky. A tento stánok práve eee sme 

posúdili, že dá sa zrekonštruovať. Možno sme sa mýlili, ale 

chcem len upozorniť, že nie sme ako jediní, ktorí, ktorí 

posudzujeme takéto zámery a že vlastne výsledné stanovisko 

mesta a návrh zmluvy vyplýva zo spolupráce viacerých 

oddelení.  

Ja si, ja som pr presvedčená a tak sme aj dohodnutí, 

vždy keď dávame podmienky, a čo sa týka architektúry, že 
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keď tieto nebudú, tak nebude len zmluvná pokuta, ale aj ja 

dám návrh na zrušenie nájmu. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pani Pätoprstá,  

nech sa páči s faktickou. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja len chcem poprosiť, autoremedúrou môže prijať len 

predkladateľ, nie spracovateľ. Takže chcela by som poprosiť 

pravdepodobne vás, pani Kratochvílová, ako keby zastupujete 

magistrát, predkladateľa pána Košťála, ktorý tu nie je.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Môžem to prijať autoremedúrou, ale ja mám ešte raz, 

prosím, otázku na spracovateľa.  
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Čiže, nie je to v tej zmluve ani nikde tá podmienka 

hlavnej architekty, napríklad v zmluve zakotvená, hej?  

JUDr. Marta   M a c o v á ,    vedúca oddelenia nájmu 

majetku: 

Môžem?  

Podmienka hlavnej architektky je v zmluve zakotvená. 

Dokonca v prípade nerealizácie stánku v zmysle stanovených 

podmienok vizualizácie hlavnou architektkou, má hlavné 

mesto právo odstúpiť, tak ako povedala pani hlavná 

architektka. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Ale potom, potom roz, nerozumiem nad tomu, čo 

navrhuje pani Pätoprstá, lebo to by malo byť potom 

automatické a nie potrebné tam dávať ďalší rok. Čiže, ja si 

myslím, že  

JUDr. Marta   M a c o v á ,    vedúca oddelenia nájmu 

majetku: 

V nájomnej zmluve máme pokutu pre prípadné splnenia 

jednorazovú 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

JUDr. Marta   M a c o v á ,    vedúca oddelenia nájmu 

majetku: 

tisíc euro a pani Pätoprstá chce tisíc euro za každý 

mesiac omeškanie s tou povinnosťou. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Eeee. Kedy. Keď nebude teda  

JUDr. Marta   M a c o v á ,    vedúca oddelenia nájmu 

majetku: 

Do jedného roka vizua, podľa vizualizácie 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ale podľa zmluvy je to hneď má byť tá vizualizácia 

urobená.  
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Takže ja si myslím, že by sme nemali ustupovať 

a schváliť tú zmluvu tak, ako je.  

Takže, ja si, ja to neprijímam autoremedúrou tento 

návrh. Ja si tiež myslím, ak je tam ten stánok tak dlho 

a pôsobí tak nekultúrne, tak by mal byť zrekonštruovaný 

hneď.  

Dobre. 

Pán poslanec Palkovič s faktickou. 

Mgr. Tomáš   P a l k o v i č ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja som tiež len chcel pani Pätoprstej navrhnúť, nech 

ten jej návrh dá ako normálny pozmeňujúci návrh.  

Tu som vzadu inak, lebo som sa presadil. 

A a že nech o ňom, nech o ňom hlasujeme eee. Nemyslím 

si,  že je celkom vhodné takúto zmenu dávať ako 

autoremedúru.  

Proste, nech pani Pätoprstá jasne sformuluje 

pozmeňujúci návrh a poďme o ňom hlasovať.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nech sa páči,  

pani Pätoprstá, faktická. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja vysvetlím, prečo dávam toto upresnenie. 

Máme veľmi veľa zmlúv, kde je nevymožiteľná nejaká 

pohľadávka, po, alebo požiadavka, ktorá nie je kvalitne 

naformulovaná. Keď si prečítate ten bod 19, to je paragraf, 

alebo článok číslo 4, je to vágne. On má povinnosť 

zrenovovať, nie je tam termín. Je tam pokuta tisíc euro, 

ale nie je tam napísané, že čo ďalej.  

Čiže, on zaplatí Eur, tisíc euro a nemusí robiť 

žiadnu rekonštrukciu. To je všetko. 

Čiže, on sa vyhne celej renovácii tým, že zaplatí 

tisíc euro a je vybavený. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Uhm. Ďakujem. 
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Ja som to trošku inak pochopila. 

Nech sa páči,  

pán námestník Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Chcem k tomu len povedať toľko, že ja si reálne 

nemyslím, že keďže tam ten vlastník si kúpil ten stánok 

a teda tam neo, platí za neoprávnené užívanie, lebo nemal 

nájomnú zmluvu, keďže to preberal od druhého subjektu, tak 

kým si ju spracoval, tak platil bezodôvodné obohatenie. 

Takto tomu rozumiem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A nemyslím si, že ten, že má niekde na boku stánok 

nový, ktorý tam preloží za dva týždne. Hej?  
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Čiže, preto sa mi zdá tá pripomienka kolegyne 

Pätoprstej veľmi vecná, že dať mu rok, vynus, vynútiť si, 

že keď teda naozaj to chce urobiť presne podľa toho, ako 

povedala pani Konrad, a to určite má pravdu v tomto a potom 

ak to do roka nesplní, no tak buď bude platiť veľkú 

sankciu, alebo tam nebude. Mne to príde akože vcelku fér 

ponuka.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Tak poprosím návrhovú komisiu. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Takže ten môj návrh znie, ja ho prečítam, akoby 

vlastne znel ten bod devätnásť po doplnení. 

Nájomca je povinný stánok zrenovovať podľa 

vizualizácie, ktorá je v prílohe číslo štyri tejto zmluvy 

v rovnakých farbách a materiáloch do jedného roka 

od podpísania zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti 

je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú 
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pokutu vo výške tisíc euro za každý mesiac nedodržania 

týchto, tejto povinnosti.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Za osemnásť poslancov, proti traja, zdržali sa 

trinásti, nehlasovali dvaja poslanci. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie nebolo prijaté  

Bod č.36-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. 

ú. Dúbravka, parc. č. 3044, Kristijanovi Buqajovi 
 

- návrh p. Pätoprstej – povinnosť renovovať stánok do 
jedného roka a v prípade nedodržania povinnosti, pokuta 
tisíc euro za každý mesiac nedodržania tejto povinnosti 

 

 Prítomní: 36 Áno 18 Nie: 3 Zdržal sa: 13 Nehlasovali: 2 
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Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ZDRŽAL SA M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. NIE R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ZDRŽAL SA  T. Palkovič  ZDRŽAL SA 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ZDRŽAL SA L.Štasselová,nám.ZDRŽAL SA 

R. Tešovič NIE M. Vagač ZDRŽAL SA 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ZDRŽAL SA 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ZDRŽAL SA 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ZDRŽAL SA 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová ZDRŽAL SA 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ZDRŽAL SA P. Cmorej  ZDRŽAL SA 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ZDRŽAL SA  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
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Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský NEHLASOVAL 

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže ešte raz prosím návrhovú komisiu. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme teda hlasovať o návrhu prípadu hodného 

osobitného zreteľa týkajúce sa nájmu časti pozemku 

v Dúbravke, Kristijanovi Buqajavi, tak ako bola, bolo 

predložený materiál aj so zmluvou. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 
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Prosím, (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťdeväť poslancov, proti nula, zdrž zdržali 

sa štyria, nehlasovali traja. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 36-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. 

ú. Dúbravka, parc. č. 3044, Kristijanovi Buqajovi 
 

hlasovanie o pôvodnom návrhu uznesenia 
 

 Prítomní: 36 Áno 29 Nie: 0 Zdržal sa: 4 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ZDRŽAL SA 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  
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M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ZDRŽAL SA 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc NEHLASOVAL S. Svoreňová ZDRŽAL SA 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ZDRŽAL SA P. Cmorej  NEHLASOVAL 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik   P. Pilinský NEHLASOVAL 

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 

Dúbravka, parc. č. 3044, Kristijanovi Buqajovi 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ KN 

v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3044 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 12 m², zapísaného na LV č. 847, 

Kristijanovi Buqajovi, bytom Obchodná 66 v Bratislave, za 

účelom užívania pozemku pod stánkom na predaj rýchleho 

občerstvenia, na dobu neurčitú, za nájomné 

146,00 Eur/m²/rok, čo predstavuje ročne sumu 1 752,00 Eur, 

s podmienkou : 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 
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Navrhovaný nájom časti pozemku registra „C“ KN 

v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3044 vo výmere 

12 m², pre Kristijana Buqaja predkladáme ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania vzťahu k pozemku 

vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy pod stánkom 

na predaj rýchleho občerstvenia vo vlastníctve Kristijana 

Buqaja, ktorý pozemok užíva. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 37 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. ČUNOVO, PARC. Č. 2104, 
OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU OCHRANA 
DRAVCOV NA SLOVENSKU SO SÍDLOM V 
BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalej, bod číslo tridsaťsedem, Návrh na 

schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, nájom časti 
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pozemku v katastrálnom území Čunovo občianskemu združeniu 

OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU so sídlom v Bratislave. 

Bez, eee, bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Poprosím, teda slovo dostáva pán poslanec Jakub Mrva. 

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja by som chcel všetkých poprosiť, aby tento projekt 

podporili. Je to verejnoprospešný projekt.  

Ja by som bol veľmi rád, kebyže takéto projekty 

v budúcnosti realizuje samo hlavné mesto. A v tomto 

prípade, v podstate to ide organizovať občianske združenie.  

Je to prepojenie rekreácia a ochrany prírody. 

A myslím si, že takéto projekty by sme mali naozaj 

podporovať, a preto navrhujem, podporiť tú alternatívu 

číslo jedna. A to znamená, ten symbolický nájom.  

Ďakujem. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou pani poslankyňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ešte doplním Jakuba, že ide naozaj o infraštruktúru, 

stojany na bicykle, informačné ma, eee tabule, lavičky 

a zdalo by sa mi naozaj veľmi nekorektné, aby sme im 

prenajímali tieto priestory, kde oni toto vybudovali za 

sedemdesiattritisíc euro ročne.  

Čiže, samozrejme alternatíva číslo jedna, desať euro 

za rok. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Pilinský. 
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Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja samozrejme, som rád takýmto projektom, ktoré u nás 

vznikajú na území našeho hlavného mesta.  

Po, samozrejme, poznám aj ľudí zo spoločnosti NA 

OCHRANU DRAVCOV NA SLOVENSKU. Robia veľa záslužného práve 

aj v tejto lokalite.  

Trošku ma len teda mrzí, aj teda ako hovoril ko, 

kolega Mrva, že sú to fajn veci, ak sa takéto veci budujú. 

My eee v našej mestskej časti prišla žiadosť na vybudovanie 

podobnej rozhľadne vo vinohradoch. Ja si myslím, že každá 

vinohradnícka oblasť má nejakú rozhľadňu, ktorá to územie 

nejakým spôsobom zatraktívni, otvorí ho tu turistom. 

A bohužiaľ, aj teda napriek prísľubu primátora, že teda ak 

takýmto projektom sa bude nazerať pozitívne, tak ma troška 

zamrzela taká negatívna (gong) reakcia.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem, pán Pilinský. 

Asi sme pochopili podstatu toho, čo ste chceli 

povedať do minúty. 
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Pani starostka Aufrichtová. 

Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

Určite podporíme osobitným zreteľom takéto projekty. 

Na Starom Meste by ale povedali poslanci, ktorí tu 

dnes sedia, že nemajú vizualizácie a nevedia si dobre 

predstaviť, že či to je teda dôvod na osobitný zreteľ. Že 

keď dostatnú teda správne vizualizácie, tak si to budú 

vedieť predstaviť. 

Hovorím to preto, lebo v predchádzajúcej zmluve bola 

podmienkou vizualizácia a nás ako architektov učili, že 

vizualizácia je najhorší spôsob prezentácie, pretože ju 

viete spraviť tak, ako chcete. Keď chcete, aby to bolo zlé, 

na nasmereuj nasmerujete kameru tak, aby to vyzeralo zle, 

keď chcete, aby to vyzeralo dobre, spravíte aj z tej 

najhoršej veci, krásny efektný záber.  

Chcem tým povedať, že radšej sa riaďme projektami 

a prikladaním projektov k zmluvám, ako nejakých 

vizualizácií.  

Ďakujem. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Tešovič,  

nech sa páči. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ja som až stratil slovo po pani starostke. 

Ale nechcel som, chcel som v podstate len povedať, 

že, že aj záver finančnej komisie odporúča podporiť 

variantu jeden. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím návrhovú komisiu. 
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Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o schválení prípadu osobitného zreteľa 

týkajúce sa nájmu časti pozemkov občianskemu združeniu 

OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU za účelom umiestňovania eee 

ornitologickej pozorovacej veže a príslušnej infraštruktúry 

pre obyvateľov v alternatíve číslo jedna, čiže za desať 

euro za rok na celý pren predmet nájmu.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo nula. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č. 37-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. 
ú. Čunovo, parc. č. 2104, občianskemu združeniu OCHRANA 

DRAVCOV NA SLOVENSKU so sídlom v Bratislave 
 

Alternatíva č. I. 
 

 Prítomní: 35 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 
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M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 

Čunovo, parc. č. 2104, občianskemu združeniu OCHRANA 

DRAVCOV NA SLOVENSKU so sídlom v Bratislave 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ KN v 

Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 2104 – ostatné plochy vo 

výmere 200 m², občianskemu združeniu OCHRANA DRAVCOV NA 

SLOVENSKU so sídlom na Trhovej 3450/54 v Bratislave, IČO 

31797717, za účelom umiestenia a prevádzkovania 

ornitologickej pozorovacej veže a súvisiacej infraštruktúry 

pre návštevníkov lokality – stojana na bicykle, informačnej 

tabule a dvoch lavičiek slúžiacich ako úkryt pre jašterice 

a zároveň na sedenie pre ľudí, na dobu neurčitú, za nájomné 

10,00 Eur/rok za celý predmet nájmu,  

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stratí 

platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „C“ 

KN v k. ú. Čunovo, parc. č. 2104 vo výmere 200 m², 

občianskemu združeniu OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že zámerom 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 705 

občianskeho zduženia je umožniť pozorovanie vzácnych druhov 

vtákov v Chránenom vtáčom území Sysľovské polia, pričom 

občianske združenie je mimovládnou organizáciou, ktorá sa 

venuje výskumu a ochrane voľne žijúcich dravých vtákov vo 

voľnej prírode na celom území Slovenska. 

koniec poznámky) 

 

 

 

BOD 38 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NOVOVYTVORENÉHO POZEMKU 
V BRATISLAVE, K. Ú. RUŽINOV, 
PARC. Č. 237/77, DO BEZPODIELOVÉHO 
VLASTNÍCTVA ING. FRANTIŠKA ŽVACHA 
A MANŽELKY OĽGY ŽVACHOVEJ 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo tridsaťosem, Návrh na predaj ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa, novovytvorený pozemok 

v katastrálnom území Ružinov do bezpodielového vlastníctva 

inžiniera Františka Žvacha a manželky Oľgy Žvachovej. 
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Bezu bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Tešovič,  

nech sa páči. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja na základe uznesenia finančnej komisie podávam 

pozmeňujúci návrh s tým, že text v uznesení  

za cenu stošesťdesiat Eur šesťdesiatjeden centov za e euro 

za meter štvorcový, za kúpnu cenu celkove 

tisícstodvadsaťštyri Eur dvadsaťsedem centov  

navrhujem nahradiť textom 

za cenu tristoštyridsaťpäť celá dvadsaťštyri Eur za meter 

štvorcových za kúpnu cenu celkove dvetisícštyristošestnásť 

Eur šesťdesiatosem centov. 

Je to teda na základe cenovej mapy.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím návrhovú komisiu. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o návrhu eee pána poslanca, ktorý 

o prečítal, v tom znení. 

Neviem, či to mám opakovať, ale asi to neni nutné. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasoval jeden poslanec. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.38-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, 

k. ú. Ružinov, parc. č. 237/77, do bezpodielového 
vlastníctva Ing. Františka Žvacha a manželky Oľgy Žvachovej 

 
návrh p. Tešoviča – zvýšenie ceny 

 

 Prítomní: 36 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  NEHLASOVAL 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 
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J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
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BOD 39 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. VRAKUŇA, 
PARC. Č. 3969/8, DO BEZPODIELOVÉHO 
SPOLUVLASTNÍCTVA DUŠANA CHUDÉHO A 
MANŽELKY EVY CHUDEJ 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo tridsaťosem, návrh na predaj ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa pozemok v katastrálnom území 

Vrakuňa  

Niečo mi kývajú kolegyne.  

Aha, pardon.  

Čiže ešte o celom?  

Prepáčte. Ospravedlňujem sa. Ešte vrátime sa k bodu 

eee tridsaťosem.  
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BOD 38 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NOVOVYTVORENÉHO POZEMKU V 
BRATISLAVE, K. Ú. RUŽINOV, PARC. Č. 
237/77, DO BEZPODIELOVÉHO 
VLASTNÍCTVA ING. FRANTIŠKA ŽVACHA A 
MANŽELKY OĽGY ŽVACHOVEJ 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nech sa páči,  

návrhová komisia. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Čiže, schvaľujeme návrh na predaj ako prípad hodný 

osobitého zreteľa eee novovytvoreného pozemku v Ružinove 

do bezpodielového vlastníctva inžiniera Františka Žvacha a 

manželky Oľgy Žvachovej s tou po, s tým pozmeňovákom, ktorý 

dával pán poslanec Tešovič. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 
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Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasoval jeden poslanec. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 38-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, 

k. ú. Ružinov, parc. č. 237/77, do bezpodielového 
vlastníctva Ing. Františka Žvacha a manželky Oľgy Žvachovej 

 
hlasovanie ako o celku v znení prijatej zmeny 

 

 Prítomní: 36 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  NEHLASOVAL 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 
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J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. 

Ružinov, parc. č. 237/77, do bezpodielového vlastníctva 

manželov Ing. Františka Žvacha a Oľgy Žvachovej 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku 

registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 237/77 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7 m², oddeleného 

podľa GP č. 62/2018 od pozemku registra „E“ KN parc. č. 76 

– zastavané plochy a nádvoria vo výmere 746 m², evidovaného 

na LV č. 7868, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 

manželom Ing. Františkovi Žvachovi a Oľge Žvachovej, obaja 

bytom xxxxxxxxxxxxxxxxx, v celosti do bezpodielového 

vlastníctva manželov, za cenu 345,24 Eur/m², za kúpnu cenu 

celkove 2 416,68 Eur, 

s podmienkami: 
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1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 60 dní 

od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní 

od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými 

stranami. 

Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 

majetkovoprávneho usporiadania pozemku nachádzajúceho sa 

v oplotenom dvore rodinného domu so súpis. č. 736, 

postaveného na pozemku parc. č. 237/46 a priľahlého pozemku 

parc. č. 237/4, vo vlastníctve žiadateľov. Predajom pozemku 

vznikne oplotený ucelený majetkovoprávne usporiadaný celok 

vo vlastníctve žiadateľov. 

Iné formy predaja pozemku uvedené v § 9a zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí poukazujúc na situovanie 

pozemku vo vlastníctve žiadateľov a predávaného pozemku, 

keď predajom predmetného pozemku dôjde k vytvoreniu 

majetkovoprávne usporiadaného celku vo vlastníctve 

žiadateľov, by nebolo vhodné aplikovať na tento prípad. 

koniec poznámky) 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 716 

BOD 39 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. VRAKUŇA, 
PARC. Č. 3969/8, DO BEZPODIELOVÉHO 
SPOLUVLASTNÍCTVA DUŠANA CHUDÉHO A 
MANŽELKY EVY CHUDEJ 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo tridsaťdeväť, Návrh na predaj ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa pozemku v katastrálnom území 

Vrakuňa do bezpodielového spoluvlastníctva Dušana Chudého 

a jeho manželky Evy Chudej. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Tešovič. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Takže na základe výsledku eee rokovania finančnej 

komisie, z podkladov z cenovej mapy podávam pozmeňujúci 

návrh, aby sme v texte v uznesení znienie 
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za cenu stotridsaťpäť Eur šestnásť centov, čiže celkove za 

tisícšesťstodvadsaťjeden Eur deväťdesiatdva centov  

nahradili textom  

za cenu dvestosedemdesiatštyri Eur tridsaťosem centov, za 

kúpnu cenu celkove tritisícdvestodeväťdesiatdva Eur 

päťdesiatšesť centov.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím návrhovú komisiu. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať najprv o návrhu pána Tešoviča, tak ako 

ho predniesol.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťtri poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali štyria poslanci. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.39-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, 
parc. č. 3969/8, do bezpodielového spoluvlastníctva Dušana 

Chudého a manželky Evy Chudej 
 

návrh p. Tešoviča – zvýšenie ceny 
 

 Prítomní: 37 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  NEHLASOVAL 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  NEHLASOVAL I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  
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J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  NEHLASOVAL G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský NEHLASOVAL 

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ideme ešte raz. Áno. 

Nech sa páči,  

návrhová komisia. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme teraz o návrhu ako celku. S doplnením 

tohoto eee pozmeňováka. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťštyri poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula a nehlasovali traja poslanci. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.39-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, 
parc. č. 3969/8, do bezpodielového spoluvlastníctva Dušana 

Chudého a manželky Evy Chudej 
 

hlasovanie ako o celku v znení prijatej zmeny 
 

 Prítomní: 37 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  NEHLASOVAL 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  NEHLASOVAL I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   
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R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský NEHLASOVAL 

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 

3969/8, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Dušana 

Chudého a manželky Evy Chudej  

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 723 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ KN mapy 

katastra nehnuteľnosti v k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3969/8 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m², evidovanom na 

LV č. 270, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, 

manželom Dušanovi Chudému a Eve Chudej, obaja bytom 

xxxxxxxxxxxxxx, v celosti do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov, za cenu 274,38 Eur/m2, za kúpnu 

cenu celkove 3 292,56 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 
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Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 

majetkovoprávneho usporiadania pozemku nachádzajúceho sa v 

oplotenom dvore, parc. č. 235/1, v ktorom je stavba 

postavená na pozemku parc. č. 235/2 vo vlastníctve 

žiadateľov. Predajom pozemku vznikne ucelený 

majetkovoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve 

žiadateľov. 

Iné formy predaja pozemku uvedené v § 9a zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí poukazujúc na situovanie 

pozemku vo vlastníctve žiadateľov a predávaného pozemku, 

keď predajom predmetného pozemku dôjde k vytvoreniu 

majetkovoprávne usporiadaného oploteného celku vo 

vlastníctve žiadateľov, by nebolo vhodné aplikovať na tento 

prípad. 

koniec poznámky) 
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BOD 40 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 
VINOHRADY, PARC. Č. 21644/12, MGR. 
HELENE PODOLSKEJ A MANŽELOM JURAJOVI 
LAUČÍKOVI A ING. NORE LAUČÍKOVEJ 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo štyridsať, Návrh na predaj 

ako prípadu hodného osobitného zreteľa pozemku 

v katastrálnom území Vinohrady magistre Helene Po Podolskej 

s man a manželom Jurajovi Laučíkovi a inžinier Nore 

Laučíkovej. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Pán poslanec Tešovič. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Takže zase na základe výstupu cenovej, z cenovej mapy 

podávam pozmeňujúci návrh, aby sme v texte uznesenia  
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za kúpnu cenu stotridsaťšesť Eur a tridsaťsedem centov, to 

znamená celkove za štyritisícdvestodvadsaťsedem Eur 

štyridsaťsedem centov,  

aby sme tento text nahradili novým textom  

za kúpnu cenu štyristoosemdesiatdeväť Eur tridsať centov, 

to znamená za kúpnu cenu celkove 

pätnásťtisícstošesťdesiatosem Eur tridsať centov. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím návrhovú komisiu.  

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme najprv o návrhu pána Tešoviča, tak ako bol 

prednesený.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali dvaja poslanci. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 40-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 

Vinohrady, parc. č. 21644/12, Mgr. Helene Podolskej 
a manželom Jurajovi Laučíkovi a Ing. Nore Laučíkovej 

 
návrh p. Tešoviča – zvýšenie ceny 

 

 Prítomní: 37 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  NEHLASOVAL 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
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Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský NEHLASOVAL 

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Teraz ešte raz prosím návrhovú komisiu. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o materiáli ako celku s tým pozmeňovákom 

pána Tešoviča. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťštyri poslancov, proti nula, zdržalo sa 

nula a nehlasovali traja poslanci. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.40-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. 

Vinohrady, parc. č. 21644/12, Mgr. Helene Podolskej 
a manželom Jurajovi Laučíkovi a Ing. Nore Laučíkovej 

 
hlasovanie ako o celku v znení prijatej zmeny 

 

 Prítomní: 37 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  NEHLASOVAL 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 
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J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová NEHLASOVAL P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský NEHLASOVAL 

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
 
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. 

č. 21644/12, Mgr. Helene Podolskej a manželom Jurajovi 

Laučíkovi a Ing. Nore Laučíkovej 

 

Uznesenie  
zo dňa 25. 06. 2020 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov predaj pozemku v k. ú. Vinohrady, a to 

novovytvoreného pozemku parc. č. 21644/12 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 31 m², vytvoreného GP č. 

231/2019 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 

21644/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9 885 m², 

LV č. 3495, do podielového spoluvlastníctva Mgr. Heleny 

Podolskej, bytom Studenohorská 35, Bratislava, podiel 1/2, 

a manželom Jurajovi Laučíkovi a Ing. Nore Laučíkovej, obaja 

bytom Gaštanová 7, Svätý Jur, podiel 1/2, za kúpnu cenu 

489,30 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 15 168,30 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 90 dní odo 

dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 
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2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

 

Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko 

predmet predaja je priľahlým pozemkom k pozemku parc. č. 

5372/2 v spoluvlastníctve kupujúcich a k pozemku parc. č. 

21644/4 vo vlastníctve spoločnosti VS Pro Development 

s.r.o., ktorého jedinou spoločníčkou je kupujúca Helena 

Podolská. Predajom novovytvoreného pozemku parc. č. 

21644/12 kupujúcimi príde k sceleniu pozemkov a zlepšeniu 

vstupu na pozemok v spoluvlastníctve kupujúcich. 

koniec poznámky) 
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BOD 41 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. DEVÍN, 
PARC. Č. 1564/4, PARC. Č. 1579/1, 
PARC. Č. 1580/1, PARC. Č. 1581/1, 
GRONÁRSKA ULICA 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo štyridsaťjedna, Návrh na predaj ako prípadu 

hodného osobitného zreteľa pozemkov v katastrálnom území 

Devín, Gronárska ulica. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Tešovič,  

nech sa páči. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže, takisto ten tento návrh bol predmetom 

rokovania finančnej komisie. Tam padla aj  celkom bohatá 

diskusia aj za účasti, účasti žiadateľa. A výsledkom teda 

je, že žiadame text v uznesení 
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za kúpnu cenu celkove štyridsaťtisíctristodeväťdesiatdva 

Eur a tridsaťpäť centov 

nahradiť textom 

za kúpnu cenu dvestotridsať Eur za meter štvorcový, to 

znamená celkovo stoštyridsaťšesťtisícpäťdesiat Eur. 

Tam predtým tá cena bola neprimerane nízka, niečo 

vyše šesťdesiat euro za meter štvorcový v Devíne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Máme tu k tomuto bodu prihlásených dvoch občanov. 

Prosím, vyjadrite súhlas s ich vystúpením.  

(Hlasovanie.) 

Ďakujem. 

Takže, neviem či najprv pani, pani Obložinská a potom 

pán Tomašovič.  

Pán Tomašovič,  

nech sa páči. 
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Občan   Michal    T o m a š o v i č :  

Dobrý deň. 

Ďakujem za možnosť vystúpiť. 

Chcel by som sa vyjadriť k tej finančnou komisiou 

navrhovanej cene dvestotridsať euro za meter štvorcový.  

Ne nepovažujeme túto cenu za korektne stanovenú. 

Počas toho, počas samotného rokovania finančnej komisie som 

mal jednoducho pocit, že nevychádzala táto cena z reálneho 

poznania lokality, čo, čo jednoducho odrážal aj výstup 

s vaš, s vami generované, vami generovaný výstup z cenovej 

mapy. A radi by sme vám skrátka navrhli alternatívu vo 

výške stodvadsaťtisíc euro za celý pozemok, čo po 

zaokrúhlení je cena zhruba stodeväťdesiat euro za meter 

štvorcový.  

Ako som spomínal, jednoducho te tá ponuka, ponuka 

pozemkov v Devíne je rôznorodá. A toto je okrajová 

lokalita, nie je to centrálna lokalita Devína.  

Keď si pozriete aj aktuálnu ponuku, vidíte tam 

pozemky začínajúce, keď odignorujem ten úplne naj najnižší, 

už od sto euro v týchto okrajovejších častiach.  

Celá tá lokalita má obslužnú komunikáciu, ktorá je, 

povedzme to tak v katastrofálnom stave, desaťročia sa o ňu 

nikto nestará. Vozovka je na miestach úplne rozpadnutá. 
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A keď chcete, ab, aby ste chodili po nejakej rozumnej, 

alebo keď sa chcete vyhnúť úplným jamám, tak si to doslova 

musíte tam opraviť sami. Tam ľudia vylievajú betón, aby sa 

tam dalo fungovať. 

Pred dvadsiatimi rokmi sa tam robila zbierka a ľudia 

si to tam svojpomocne betónovali v tom najexponovanejšom 

úseku. Jednoducho, keď to niekoho prestane baviť, tak si dá 

vya vyasfaltovať aspoň päť metrov dakde. 

A proste tá cena, cena proste v tej lokalite musí 

odrážať aj túto realitu.  

A len čisto z reality es ká (reality.sk), mám celú 

ponuku, len veľmi zrýchla vám prebehnem.  

Pozemok Devínska cesta c celé celá ponuka za Devín. 

Devínska cesta sto euro za meter štvorcový. Stotrinásť 

metrov štvorcových. Štítová stodvadsať eeuro za meter 

štvorcový, Devínska cesta stodvadsaťdva euro za meter 

štvorcový, stotridsaťštyri na Štítovej, stopäťdesiat euro, 

stopäťdesiatdeväť za meter štvorcový na Gronárskej, čo je 

tá istá ulica. Tu je potom, ten istý inzerát znova. 

Stošesťdesiatdeväť euro za meter štvorcový. 

Dvestodvadsaťpäť euro za meter štvorcový Dolnokorunská. Nie 

je to ďaleko od tejto lokality. Ale vravím, sú to ponukové 

ceny.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 738 

Potom ďalej už sú také centrálne lokality. Tristo 

euro na dolnej časti Štítovej. Tristo euro ďalších te, 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) sa to nedá identifikovať. 

Tristoosemdesiat euro Pod Dlhými dielmi na Devínskej ceste 

pre bytovku. A v centrálnej úplne zóne, zóne Devína 

päťstopäťdesiat. To je kompletná ponuka. 

Jednoducho, okrajové lokality sa tam, sa tam hýbu 

prevažne pod dvesto euro za meter štvorcový.  

Tak si, myslím si, že dvestotridsať euro za meter 

štvorcový ako stanovila finančná komisia nie je úplne 

adekvátne to, (gong) čo mesto má.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem aj ja. 

Pani Obložinská,  

nech sa páči. 

Občianka   Viera    O b l o ž i n s k á :  

Ďakujem za vystúpenie.  
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Ja som jedna z tých, ktorí, ktorá si chce kúpiť časť 

toho pozemku, konkrétne dvestodvadsaťšesť metrov 

štvorcových.  

A mám jednu takú zásadnú otázku, že prečo sa vlastne 

ro robí tento znalecký posudok znalca, ktorý bral do úvahy 

všetky plusy a mínusy toho pozemku a ohodnotil to na sumu 

šesťdesiatpäť euro za meter štvorcový. Možno je to málo. 

Súhlasím s tým, že to trebárs, treba navýšiť, hej? Ale 

štvo, takmer štvornásobok na sumu dvestotridsať Eur sa mi 

zdá strašne veľa.  

A preto by som vás slušne chcela požiadať, aby ste 

túto cenu prehodnotili, pretože sa mi zdá veľmi nereálna, 

premrštená a istým spôsobom aj nemorálna.  

To je všetko odo mňa.  

Ďakujem vám za pochopenie, 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem vám, pani Obložinská. 

S faktickou pani starostka Aufrichtová. 
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Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

Pokiaľ bude možné, tak sa chcem po predložiť zmenu 

navrhnutého uznesenia na sumu stodeväťdesiat Eur. A je to 

z dôvodu, že dlhodobo sa tu o týchto veciach diskutuje. 

Mala byť naplánovaná nejaká komisia, ktorá mala stanoviť 

nejaký jednotný vzorec, alebo teda niečo, čo by 

zohľadňovalo viacej ako to, čo je cenová mapa, ktorá ako 

vidíme, teda asi ne nezodpovedá úplne realite. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Pán poslanec Berka s faktickou.  

Mgr. Art. Adam   B e r k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja chcem len povedať, že na finančnej komisii sme to 

zodpovedne prerokovali a poznajúc aj realitu danej 

lokality. Ide o záhradkársku oblasť, ktorá sa v podstate 

mení na vilovú štvrť. A táto cena je adekvátna.  

Ďakujem. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja by som chcela poprosiť pani starostku, aby mi 

doniesla ten materiál.  

Prípadne, ak má niekto kalkulačku, vypočítal celkovú 

sumu, aby sme vedeli. 

(poznámka:  čaká sa na doručenie návrhu na zmenu 

uznesenia od p. Aufrichtovej) 

Takže máme tu dva návrhy.  

Prvý návrh dal pán Tešovič na kúpnu cenu 

dvestotridsať euro za meter štvorcový. To je celková suma 

stoštyridsaťšesťtisícpäťdesiat euro.  

Budem najprv hlasovať o tomto návrhu pána Tešoviča. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Za dvadsaťšesť, proti nula, zdržalo sa šesť, 

nehlasoval jeden. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie nebolo prijaté  

Bod č. 41-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, 
parc. č. 1564/4, parc. č. 1579/1, parc. č. 1580/1, parc. 

č. 1581/1, Gronárska ulica 
 

návrh p. Tešoviča – zvýšenie ceny 
 

 Prítomní: 33 Áno 26 Nie: 0 Zdržal sa: 6 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat   M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 
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J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner ZDRŽAL SA 

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ZDRŽAL SA 

J. Krúpa  ZDRŽAL SA R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová   E. Pätoprstá  ZDRŽAL SA 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ZDRŽAL SA P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ZDRŽAL SA G. Grendel  

J. Karman NEHLASOVAL 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  
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O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
 
 

 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o návrhu pani starostky Aufrichtovej.  

To znamená zmenu na cenu stodeväťdesiat euro za meter 

štvorcový. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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(gong) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Za osemnásť poslancov, proti je osem, zdržalo sa 

osem, nehlasovalo nula. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie nebolo prijaté  

Bod č. 41-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, 
parc. č. 1564/4, parc. č. 1579/1, parc. č. 1580/1, parc. 

č. 1581/1, Gronárska ulica 
 

návrh p. Aufrichtovej – zvýšenie ceny 
 

 Prítomní: 34 Áno 18 Nie: 8 Zdržal sa: 8 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ZDRŽAL SA A. Berka  ZDRŽAL SA 

M. Brat   M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. NIE R. Lamoš  ZDRŽAL SA 

J. Mrva NIE  T. Palkovič  NIE 

J. Poláčiková  NIE I. Polakovič  NIE 

P. Strapák ZDRŽAL SA L.Štasselová,nám.ZDRŽAL SA 

R. Tešovič NIE M. Vagač ÁNO 

J. Vallo NIE M. Vetrák  

M. Vlačiky NIE  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  
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J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ZDRŽAL SA 

M. Kuruc  S. Svoreňová ZDRŽAL SA 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ZDRŽAL SA  P. Pilinský  

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme teda hlasovať o návrhu na predaj ako prípadu 

hodný osobitného zreteľa týkajúce sa pozemkov Bratislava, 

katastrálne územie Devín na Gronárskej ulici tak ako bolo 

v materiáli. To znamená, že je to za celkovú cenu 

štyridsaťtisíctristodeväťdesiatdva aj tridsaťpäť centov, čo 

je myslím že šesťdesiat euro za meter štvorcový. Okolo 

teda.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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Za jeden poslanec, proti desať, zdržalo sa 

dvadsaťjedna, nehlasovali dvaja. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 41-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, 
parc. č. 1564/4, parc. č. 1579/1, parc. č. 1580/1, parc. 

č. 1581/1, Gronárska ulica 
 

 Prítomní: 34 Áno 1 Nie: 10 Zdržal sa: 21 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L.Antalová Plavúchová ZDRŽAL SA A. Berka  NIE 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. NIE R. Lamoš  ZDRŽAL SA 

J. Mrva ZDRŽAL SA T. Palkovič  NIE 

J. Poláčiková  NIE I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

P. Strapák NIE L.Štasselová,nám. ZDRŽAL SA 

R. Tešovič NIE M. Vagač ZDRŽAL SA 

J. Vallo NIE M. Vetrák  

M. Vlačiky NIE  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner ZDRŽAL SA 

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ZDRŽAL SA 

J. Krúpa  ZDRŽAL SA R. Kunst NIE 

A. Ožvaldová  ZDRŽAL SA E. Pätoprstá  ZDRŽAL SA 

Z. Zaťovičová NIE 
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Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ZDRŽAL SA T. Korček ZDRŽAL SA 

M. Kuruc  S. Svoreňová ZDRŽAL SA 

J. Uhler ZDRŽAL SA 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ZDRŽAL SA P. Cmorej  NEHLASOVAL 

V. Dolinay  ZDRŽAL SA G. Grendel  

J. Karman ZDRŽAL SA 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  NEHLASOVAL J. Hrčka ZDRŽAL SA  

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ZDRŽAL SA  P. Pilinský  

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 750 

BOD 42 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 
ZÁHORSKÁ BYSTRICA, PARC. Č. 2075/13 
A PARC. Č. 2075/15, PAVLOVI PILKOVI 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo štyridsaťdva, Návrh na predaj 

ako prípadu hodného osobitného zreteľa pozemkov 

v katastrálnom území Záhorská Bystrica Pavlovi Pilkovi. 

Bez úvodného slova. 

Prosím, otváram diskusiu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja by som.  

Pán Tešovič dal písomná, písomnú formu. Neviem teraz, 

či to. Nepredniesol to žiaľ, tak.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Môže aj návrhová komisia, myslím. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Nie. Že nie. Žiaľ.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nie?  

Tak poprosím.  

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Takže musíme hlasovať tak ako bol predložený materiál 

To znamená, že hlasujeme o predaji ako prípadu hodného 

osobitého zreteľa týkajúce sa pozemkov Bratislava Záhorská 

Bystrica  Pavlovi Pilkovi za celkovú sumu 

tisícpäťdesiatšesť celé štyridsaťdva euro, čo je, ťažko 

povedať kde to je v materiáli.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja teraz som si neni istá, ale tuším 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Sto stosedemdesiat  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

prihlasovať poslan 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

šesť euro za meter štvorcový. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hlasovať? 

mmm.  
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Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Tak ako je v materiáli uvedené. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Čiže, tak ako je 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Len som chcela povedať jednotkovú cenu, aby sa vedeli 

poslanci zorientovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja poprosím teda ešte pána Tešoviča, sa prihlásil. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Už je neskoro, bohužiaľ. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 754 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Už je 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Pravidlá hry pre všetkých. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Neskoro. 

Dobre. 

Tak prosím, hlasujte podľa toho, ako to navrhla 

návrhová komisia.  

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ešte aby som vás teda upresnila.  

Pôvodná cena bola tisícpäťdesiatšesť. A navýšila sa 

na tisícstošesťde šestnásť. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Hlasujte, prosím. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja len hovorím, to čo bol pán Tešovič. Ten rozdiel 

bol asi sto euro, ktorý navrhovala finančná komisia. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre.  

Tak prosím, hlasujte podľa toho ako to bolo prečítané 

návrhovou komisiou.  

Uznesenie nebolo prijaté. 

Za dvadsať poslancov, proti dvaja, zdržali sa 

jedenásti, ne nehlasoval jeden poslanec. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

ZMÄTOČNÉ HLASOVANIE 

Uznesenie nebolo prijaté  

Bod č. 42-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská 

Bystrica, parc. č. 2075/13 a parc. č. 2075/15, Pavlovi 
Pilkovi 

 Prítomní: 34 Áno 20 Nie: 2 Zdržal sa: 11 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
 
L.Antalová Plavúchová ZDRŽAL SA A. Berka  ZDRŽAL SA 

M. Brat   M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ZDRŽAL SA 

J. Mrva ZDRŽAL SA T. Palkovič  NIE 

J. Poláčiková  ZDRŽAL SA I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ZDRŽAL SA M. Vagač ZDRŽAL SA 

J. Vallo ZDRŽAL SA M. Vetrák  

M. Vlačiky NIE  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ZDRŽAL SA 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová NEHLASOVAL P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ZDRŽAL SA G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ZDRŽAL SA  P. Pilinský  

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
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BOD 43 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY Č. 146/2019 ZO DŇA 25. 
04. 2019, KTORÝM SCHVÁLILO NÁJOM 
ČASTI POZEMKOV MESTSKEJ ČASTI 
BRATISLAVA-KARLOVA VES, ZA ÚČELOM 
VYBUDOVANIA A UŽÍVANIA VEREJNÉHO 
CHODNÍKA, KTORÝ SPOJÍ EXISTUJÚCI 
NADCHOD NAD KARLOVESKOU ULICOU S 
ULICOU JÁNA STANISLAVA AKO PRÍPAD 
HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalej.  

Bod číslo štyridsaťtri, Návrh na zmenu uznesenia 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy číslo 146/2019 zo dňa 25. 4. 2019, 

ktorým schválilo nájom časti pozemkov mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves, za účelom vybudovania a užívania 

verejného chodníka, ktorý spojí existujúci nadchod nad  ka 

Karloveskou ulicou s ulicou Jána Stanislava ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. 

Eee. Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu.  
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Pán starosta Krúpa,  

nech sa páči. 

 

 

BOD 42 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 
ZÁHORSKÁ BYSTRICA, PARC. Č. 2075/13 
A PARC. Č. 2075/15, PAVLOVI PILKOVI 

 

 OPAKOVANÉ HLASOVANIE 

Ing. Jozef   K r ú p a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som chcel ctených kolegov poprosiť a aby sme 

hlasovali ešte raz o predchádzajúcom bode. Pretože niektorí 

kolegovia vzadu zistím, že vôbec nevedeli o čom hlasujú, 

pretože sa dostávame do absolútneho zmätku. Priznám sa, ja 

som vás chcel poprosiť, aby ste podporili predchádzajúci 

materiál. Išlo o dvadsať metrov štvorcových  pred rodinným 

domom za návrh taký, ako dala finančná komisia.  

Ja som čakal, že sa prihlási pán Tešovič a že budem,  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ale 

Ing. Jozef   K r ú p a ,  poslanec MsZ: 

že, že, že hneď dám a teda poviem, že v poriadku, aby 

ste to ako podporili. A teraz kvôli nezrozumeniu v podstate 

určitému chaosu, ktorý tu vznikol, ten materiál neprešiel. 

Ako, budeme tu zase rok čakať.  

Ten človek si dával žiadosť pred dvoma rokmi na to, 

aby si vysporiadal pozemok pred svojim rodinným domom 

s tým, že sa akceptuje cena. Tá cena je úplne v poriadku. 

A kvôli tomu, že nedávajú niektorí pozor, to proste takto 

dopadne.  

Považujem to. Poprosím vás, fakt sa zamyslite nad 

tým.  

Druhá. Chcel som ešte poprosiť jednu vec. Možno by 

bolo dobré, keby predkladateľ si osvojoval návrhy možno 

finančnej komisie, tak ako to je povedzme u nás na mestskej 

časti, alebo teda aspoň pre, aspoň zvažoval, že či si ich 

teda osvojí, lebo tu sa dostávame do do au, do do 

v podstate opakovanému procesu, že ku každému materiálu 

vystupuje predseda finančnej komisie, ktorý dáva 
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pozmeňovák. Potom naozaj sa stáva také trošku zvláštne 

harakiri.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Ing. Jozef   K r ú p a ,  poslanec MsZ: 

Potom prídu ľudia, ktorí emočne tu vytvoria. A teraz  

niektorí sa zľaknú, niektorí tomu podľahnú. Tak malo by tam 

byť proste nejaká, nejak by som nazval trošku zdravého 

rozumu.  

Naozaj, hovorím ešte raz. Mnohé tie prípady sú od 

o metroch, sú to o vysporiadaní pozemkov pred rodinnými 

domami a niekedy naozaj tam dávame, že tristo, štyristo 

metrov. 

Ja rozumiem, že ten ce, ten pozemok má hodnotu možno 

takú, ale my im predávame niekedy dvadsať metrov. Ten 

pozemok vlastnili, kupovali pred dvadsiatimi rokmi. 

Neprešlo im to tu, lebo vždycky tu bola motanica. A dostanú 

sa načas na odkúpenie, keď je zmena taká, že mesto predáva 

pozemky v centre mesta za tisíc euro. Proste, neni to 

naozaj, jak pani hovorila z toho, z Devína, že je to proste 

neetické. I keď ja tvrdím, že šesťdesiat euro za záhradu aj 
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v Devíne hocikde je malá cena. Ale stodeväťdesiat euro, 

alebo dvesto cenu, je podľa mňa logicky dobrá cena.  

Teraz sa to nepredalo ani za to, ani za to, ani za 

nič. Teraz budeme, čo budeme robiť nabudúce? Veď 

rozmýšľajme trošku.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. Súhlasím.  

Ja sa teraz chcem spýtať. S tými faktickými sa 

hlásite k tomuto bodu, alebo k tomu bodu pred tým?  

Lebo ja by som sa teraz chcela spýtať organizačného, 

či môžeme zopakovať hlasovanie k bodu číslo štyridsaťdva? 

Nie.  

Dobre.  

Tak nech sa páči s faktickou pán Tešovič.  
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Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja som vás upozorňovala, ja som vás upozorňovala, že 

rozdiel medzi celkovou cenou, ktorú navrhuje majetková 

komisia a pôvodnou cenou je sto euro. Žiaľ, to bolo vaše 

politické gesto, že ste chceli kolegu podporiť, ale niekedy 

sa zamyslite nad tým, aký, aký máte, ako rozhodujete 

o osudoch ľudí.  

Čiže, žiaľ. Bohužiaľ, podľa pravidla 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Pani predsedajúca, môžte (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo) spraviť tu poriadok?  

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Eee. A pýtali ste sa, či môžeme? Nemôžme. Žiaľ, 

pravidlá sú také, že aj keby sme chceli, nemôžme. Pravidlá 

sú také, že nemôžme opakovať hlasovanie. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Ďakujem pekne. 

Teraz dám slovo tak ako sú prihlásení poslanci.  

Pán poslanec Tešovič,  

nech sa páči. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

No, myslím si, že už sme to, už sme to urýchlili. 

Toto je, toto celé vlastne dopa eee sa stalo preto, pretože 

to ženieme, tak to ženieme, aby sme to urýchlili, až sme to 

urýchlili. 

Jednoducho, celý ten problém, ja to beriem na seba, 

sa ospravedlňujem, som sa nestihol prihlásiť do rozpravy, 

aby som predniesol pozmeňujúci návrh. Čo, čo je celé, čo sa 

stalo.  

A žiaľ, pani päto, pani kolegyňa Pätoprstá, nie je 

schopná normálnym spôsobom v podstate odprezentovať o čom 

vlastne hlasujeme. Ja som si nebol istý, či hlasujeme 
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o o tom návrhu, ktorý som ja písomne podal, alebo či 

hlasujeme o návrhu, ktorý bol pôvodný.  

A žiaľ, ako za takých okolností, alebo podmienok sa 

robí veľmi ťažko.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre, ďakujem. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja by som chcela upozorniť, že máte jedinú možnosť,  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Poprosím pani Pätop 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

ako môžme opakovať celé hlasovanie, že niekto z vás 

vyhlási toto hlasovanie za zmätočné. To je jediná šanca. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Ale dokončime. Dokončime tento bod štyridsaťtri.  

Teraz sa hlásime, že teda je zmätočné to hlasovanie, 

hej?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Hej, dobre. Dobre. V poriadku.  

Dobre. Dobre, súhlasím. ale asi dokončíme bod 

štyridsaťtri teraz.  

(poznámka: počuť „Nie.“) 

Ak ak sa všetky tieto faktické týkajú bodu 

štyridsaťdva, tak prosím, sa odhláste a poďme sa vrátiť 

k bodu štyridsaťtri.  

Môžem vás poprosiť?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

A teraz by sme mali, keďže sme hlasovali za 

opakovanie hlasovania číslo štyridsaťtri, budeme hlasovať 

znovu, keďže ste to odhlasovali, že bolo zmätočné.  

Takže hlasujeme znovu. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

No, štyridsaťdva, áno?  

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Áno, štyridsaťdva.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

To je to, čo hovoril pán starosta Krúpa. Áno. 
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Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Áno. Ale keďže už nemôže byť otvorená diskusia 

a nemôže byť urobený návrh finančnej komisie, ktorá 

navrhovala navýšenie celkovej ceny o sto euro, tak budeme 

hlasovať o pôvodnej cene, ktorá bola o sto euro nižšia. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. V poriadku.  

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o pôvodnom znení uznesenia číslo 

štyridsaťdva. 

A prosím vás, aby ste sa sústredili kolegovia, lebo 

ide o osobitý zreteľ. Môžem vás poprosiť?  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Ja by som ale poprosila organizačné, aby sme sa 

vrátili do bodu štyridsaťdva aj na tabuli, ak je to tak 

v poriadku.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme len hlasovať, prosím vás. Ide o osobitý zreteľ. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

V poriadku.  

Ja poprosím ešte raz návrhovú komisiu, aby nám 

prečítala, o čo ide hlasovať v bode číslo štyridsaťdva. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o materiáli tak abo, ako nám bol 

predložený bez zmeny.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Rasťo, preto čítame ešte raz uznesenie o čom ideme 

hlasovať. 

Takže, ešte raz poprosím, aby všetci počuli. Aby to 

bolo úplne zrozumiteľné. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o predaji ako prípade hodného 

osobitného zreteľa týkajúce sa pozemkov Bratislava Záhorská 

Ves pánovi Pilkovi v celkovej sume tisícpäťdesiatšesť aj 

štyridsaťdva euro.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A ideme o tom. Rasťo, ideme o tom hlasovať.  

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ide o dvadsať metrov štvorcových . 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

To je Záhorská Bystrica. Sto metrov. Sto euro.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťsedem poslancov, proti nula, zdržali sa 

šiesti, nehlasoval jeden poslancec. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 42-Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská 

Bystrica, parc. č. 2075/13 a parc. č. 2075/15, Pavlovi 
Pilkovi 

 Prítomní: 34 Áno 27 Nie: 0 Zdržal sa: 6 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ZDRŽAL SA 
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M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ZDRŽAL SA 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ZDRŽAL SA M. Vagač ZDRŽAL SA 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ZDRŽAL SA  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová NEHLASOVAL 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ZDRŽAL SA P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
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Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská 

Bystrica, parc. č. 2075/13 a parc. č. 2075/15, Pavlovi 

Pilkovi 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. 

e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov predaj novovytvorených pozemkov 

registra „C“ KN v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2075/13 

– zastavané plochy a nádvorie vo výmere 1 m² a parc. č. 

2075/15 – zastavané plochy a nádvorie vo výmere 5 m², 

odčlenených od pozemku registra „E“ KN parc. č. 652/2, LV 

č. 7186 podľa GP č. 242/2018, do výlučného vlastníctva 

Pavla Pilku, bytom xxxxxxxxxxxx, za kúpnu cenu 1 056,42 

Eur, 
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s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 60 dní odo 

dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní odo 

dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvomi zmluvnými 

stranami. 

Osobitný zreteľ predaja pozemkov registra „C“ KN 

zdôvodňujeme tým, že pozemok registra „C“ KN parc. č. 

2075/13 je betónovou plochou umiestnenou priamo pred 

stavbou garáže, súpis. č. 3941, vo vlastníctve kupujúceho v 

podiele 1/1. Na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2075/15 je 

umiestnený murovaný plot, ktorý spolu so stavbou rodinného 

domu so súpis. č. 7678, ako aj priľahlými pozemkami 

registra „C“ KN parc. č. 2075/1, parc č. 2, parc. č. 3 a 

parc. č. 12, vlastní kupujúci v podiele 1/1. 

koniec poznámky) 
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BOD 43 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY Č. 146/2019 ZO DŇA 25. 
04. 2019, KTORÝM SCHVÁLILO NÁJOM 
ČASTI POZEMKOV MESTSKEJ ČASTI 
BRATISLAVA-KARLOVA VES, ZA ÚČELOM 
VYBUDOVANIA A UŽÍVANIA VEREJNÉHO 
CHODNÍKA, KTORÝ SPOJÍ EXISTUJÚCI 
NADCHOD NAD KARLOVESKOU ULICOU S 
ULICOU JÁNA STANISLAVA AKOPRÍPAD 
HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom štyridsaťtri, Návrh na zmenu 

uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta republiky 

Bratislavy 146/2019 zo dňa 25. 4. 2019, ktorým schválilo 

nájom časti pozemkov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, 

za účelom vybudovania a užívania verejného chodníka, ktorý 

spojí existujúci nadchod z komunikáciou Jána Stanislava ako 

prípad hodný osobitného zreteľa. 

Poprosím bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu k bodu číslo štyridsaťtri. 

Pán starosta Krúpa,  

nech sa páči, máte slovo. 
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Ing. Jozef   K r ú p a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ďakujem za predchádzajúci materiál. A tých zvyšných, 

ten rozdiel dám ja z osobného do magistrátnej kasy, aby sme 

to vyrovnali. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

K bodu číslo štyridsaťtri sa nikto neprihlásil, ja 

poprosím návrhovú komisiu. 

Pán Vetrák,  

sme na bode číslo štyridsaťtri. 

Zapnite, prosím, mikrofón. 

Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 
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Čiže sme v bode štyridsaťtri a budem schvaľovať návrh 

uznesenia, mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa to čo je 

uvedené v návrhu uznesenia 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ale  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Áno?  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prepáčte, to nebol. Pokračuj.  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Aha, dobre. 

Čiže, budeme schvaľovať ako prípad hodný osobitného 

zreteľa to, čo je v návrhu uznesenia. Nebudem to čítať, 
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máme to predložené. A s tou podmienkou, ktorá je uvedená 

tiež v návrhu uznesenia. Je to osobitný zreteľ.  

Môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdva poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali dvaja poslanci. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.43-Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 146/2019 zo dňa 25. 04. 

2019, ktorým schválilo nájom časti pozemkov mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves, za účelom vybudovania a užívania 
verejného chodníka, ktorý spojí existujúci nadchod nad 
Karloveskou ulicou s ulicou Jána Stanislava ako prípad 

hodný osobitného zreteľa 

 Prítomní: 34 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa  ÁNO R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  NEHLASOVAL E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 
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J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  NEHLASOVAL G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 146/2019 zo dňa 25. 04. 2019, ktorým 

schválilo nájom časti pozemkov mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves, za účelom vybudovania a užívania verejného 

chodníka, ktorý spojí existujúci nadchod nad Karloveskou 

ulicou s ulicou Jána Stanislava, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov zmenu uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 146/2019 zo 

dňa 25. 04. 2019 takto: 

pôvodné znenie textu: 

„nájom časti pozemkov registra „C“ v Bratislave, k. ú. 

Karlova Ves, parc. č. 1744/275 – ostatné plochy vo výmere 

180 m², zapísaného na LV č. 46 a parc. č. 1826/9, bez 

založeného listu vlastníctva, ktorej v stave registra „E“ 

zodpovedá časť pozemku v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3592 – 

vinice vo výmere 620 m², zapísaného na LV č. 4971, spolu vo 

výmere 800 m², za účelom vybudovania a užívania verejného 

chodníka, ktorý spojí existujúci nadchod nad Karloveskou 

ulicou so Sumbalovou ulicou a ulicou Jána Stanislava, na 

dobu neurčitú, za nájomné 1,00 Eur za celý predmet nájmu 

počas celej doby nájmu“, 

sa nahrádza nasledovným znením textu: 

„nájom časti pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. 

Karlova Ves, parc. č. 1744/275 – ostatné plochy vo výmere 

283 m², parc. č. 1744/189 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 15 m², parc. č. 1744/274 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 30 m², zapísaných na LV č. 46, a parc. 
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č. 1826/9, bez založeného listu vlastníctva, ktorej v stave 

registra „E“ KN zodpovedá časť pozemku v k. ú. Karlova Ves, 

parc. č. 3592 – vinice vo výmere 453 m², zapísaného na LV 

č. 4971, spolu vo výmere 781 m², ako trvalý záber za účelom 

vybudovania a užívania verejného chodníka, ktorý spojí 

existujúci nadchod nad Karloveskou ulicou so Sumbalovou 

ulicou a ulicou Jána Stanislava, a nájom časti pozemkov 

registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 

1744/275 – ostatné plochy vo výmere 151 m², zapísaného na 

LV č. 46, a parc. č. 1826/9, bez založeného listu 

vlastníctva, ktorej v stave registra „E“ KN zodpovedá časť 

pozemku v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3592 – vinice vo 

výmere 130 m², zapísaného na LV č. 4971, spolu vo výmere 

281 m², ako dočasný záber za účelom umiestnenia zariadenia 

staveniska, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves so sídlom 

na Námestí sv. Františka 8 v Bratislave, IČO 00603520, na 

dobu neurčitú, za nájomné 1,00 Eur za celý predmet nájmu 

počas celej doby nájmu“, 

s podmienkou: 

Dodatok č. 08 83 0315 19 01 k zmluve o nájme pozemku č. 08 

83 0315 19 00 bude nájomcom podpísaný do 60 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej 

zmluve nebude v tejto lehote nájomcom podpísaný, toto 

uznesenie stratí platnosť. 
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Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 146/2019 zo dňa 25. 04. 2019, ktorým 

bol schválený nájom časti pozemkov registra „C“ KN v 

Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1744/275 a parc. č. 

1826/9, pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves, 

predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 

ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov z dôvodu, že nájomca požiadal o 

zmenu a doplnenie zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0315 19 

00 zo dňa 07. 06. 2019, formou uzatvorenia dodatku č. 08 83 

0315 19 01 k nájomnej zmluve, ktorým sa: 

- rozšíri predmet nájmu o časti pozemkov registra „C“ KN 

parc. č. 1744/189 a parc. č. 1744/274, k. ú. Karlova 

Ves, 

- rozšíri účel nájmu o dočasný záber časti pozemkov 

registra „C“ KN parc. č. 1744/275 a parc. č. 1826/9, 

k. ú. Karlova Ves, na umiestnenie zariadenia 

staveniska, ako aj z dôvodu, že stavebník k stavebnému 

konaniu na stavbu realizovanú na predmete nájmu 

potrebuje preukázať k dotknutým pozemkom vlastnícke 

alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov. 

koniec poznámky) 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha. Teraz si vyžiadali dva kluby prestávku.  

Juraj, koľko? Desať minút? Desaťminútovú prestávku.  

Takže pokračujeme osemnásť trinásť, alebo osemnásť 

pätnásť. 

 

(prestávka od 18,03 do 18.20 h) 
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BOD 43A NÁVRH NA UDELENIE SÚHLASU S ÚKONOM 
PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ V 
BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, V 
RÁMCI LIKVIDÁCIE NEZISKOVEJ 
ORGANIZÁCIE MAJÁK NÁDEJE N. O. V 
LIKVIDÁCII, V PROSPECH NOVEJ 
NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE POD 
KONTROLOU MESTSKEJ ČASTI 
BRATISLAVA STARÉ MESTO, A TO 
HLAVNÝM MESTOM SR BRATISLAVOU AKO 
OPRÁVNENÝM Z PREDKUPNÉHO PRÁVA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke) 

Čo sa deje?  

... na to. 

Nahodíme tam ďalší bod, prosím vás.  

Takže, je, je tu Milan?  

Milan,  

môžme? 

Ideme na to.  

Bod štyridsaťtri bé (B). 
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Jaj. No dobre. Tak ideme najprv na Maják a potom 

pôjdeme na tento bod. Prepáč.  

Nech sa páči, MAJÁK NÁDEJE.  

Otváram diskusiu.  

To znamená, že asi pani starostka Aufrichtová. 

Ešte poprosím od nás tú inštrukciu, ešte mo moju 

kolegyňu zapnite na chvíľu. 

Také rýchle úvodné slovo, upresnenie.  

Nech sa páči. 

Mgr. Sláva   P a l u š o v á ,    oddelenia majetkových 

vzťahov: 

Dobrý deň. 

Chcela by som iba oznámiť, že do lavíc vám bolo 

predložené k bodu 43A upravené uznesenie po vzájomnom 

odsúhlasení a zapracovaní pripomienok zo strany Mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto.  

Zmeny sa týkajú v predĺžení lehôt, ktoré boli pôvodne 

stanovené. A taktiež ešte vo vložení záväzku hlavného 
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mesta, že je vyjadrí súhlas pre pred predajom týchto 

nehnuteľností pri katastrálnom konaní.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Takže otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pri prihláste sa tak a odovzdávam slovo pani 

Aufrichtovej. 

Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

Ďakujem, pán primátor. 

Vážení kolegovia,  

máme na, máme pred sebou bod, ktorý rieši problém, 

ktorý sprevádza toto zastupiteľstvo. A nie len toto, ale 

v podstate už dlhé obdobie Bratislavu a jedná sa o známy, 

neslávne medializovaný prípad organizácie MAJÁK NÁDEJE, 

ktorá sa vzhľadom na zlé zaobchádzanie vedenia, ktoré bolo 

zastúpené neziskovou organizáciou, najskôr Nadácia Markíza, 

potom Nadácia priatelia zastúpená Pavlom Ruskom sa snažila 

mesto Bratislavu, alebo teda aj Staré Mesto, ktoré zverilo 

tento majetok a alebo vložilo tento majetok do neziskovej 

organizácie za účelom šľachetným a rozvíjania, alebo teda 

sociálnej pomoci ženám, ktoré sú v núdzi. 
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Poznáte to a určite, myslím si, že je to taký 

dlhodobý šrám. 

Po roku a pol intenzívnych rokovaní a hľadaní toho, 

aký, ako sa dá dostať k cieľu, ktorý sme si pá, s pánom 

primátorom zadefinovali, a to je, že aby mesto o tento 

majetok neprišlo, prichádzame s riešením, na ktorom sa 

našiel konsenzus medzi hlavným mestom a Starým Mestom. To 

znamená Starým Mestom ako likvidátorom. 

A predložený návrh rieši spôsob likvidácie MAJÁKa 

NÁDEJE (MAJÁK NÁDEJE) s tým, že prevedie majetok MAJÁKa 

NÁDEJE (MAJÁK NÁDEJE) do novozaloženej neziskovej 

organizácie, ktorá bude mať rovnaký spôsob predkupného 

práva nadefinovaný ako má MAJÁK NÁDEJE. To znamená, 

predkupné právo hlavného mesta v prípade akéhokoľvek 

nakladania s týmto majetkom eee bude v tej hodnote, aká 

bola teda v tom roku založenia. To znamená sto slovenských 

korún, v prepočte tri tridsaťdva eura. Neviem, či som úplne 

presná, teda sto korún v prepočte.  

A myslím si, že je to riešenie, ktoré by mohlo byť 

schodné pre všetkých. Pokiaľ nebude, upozorňujem, že vysoko 

pravdepodobne sa môže MAJÁK NÁDEJE  do septembra, preto to 

robíme v takomto skrátenej lehote, môže dostať do situácie, 

že bude v konkurze a potom sa bude postupovať normálne 

likvidátor tak, ako mu zákon káže, ale už budeme niesť teda 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 789 

nejakým, nejakou formou zodpovednosť za to, akým spôsobom 

to ide.  

Právne oddelenia si to vykomunikovali. My ideme eee 

na utorkovom zastupiteľstve v Starom Meste schvaľovať 

obdobný bod, ktorý by mal riešiť túto situáciu.  

A súčasne sa bude podávať päť trestných oznámení 

a tri žaloby na bývalé vedenie MAJÁKa NÁDEJE (MAJÁK 

NÁDEJE). 

Ďakujem za úvodné slovo. 

Ak by niekto potreboval doplniť, tak viem zodpovedať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja za za mesto poviem iba to, že tento návrh spĺňa 

dve veci, ktoré ja som od toho chcel. A to je to, že MAJÁK 

NÁDEJE  ostáva v spoločnosti, ktorá je stopercentne 

vlastnená Starým Mestom. My sme nechceli Staré Mesto akože 

získať, ako hlavné mesto získať MAJÁK NÁDEJE. Ja som 

úprimne rád, že zostane Starému Mestu. S tým nemám problém.  

A náš aj po vzdaní sa predkupného práva, v tomto 

prípade je naše predkupné právo do budúcnosti ostáva.  
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To je celé. 

Že keď nemáme ďalšie príspevky do diskusie. 

Respektíve toto už je diskusia, takže.  

Je to diskusia. Hej? bola otvorená diskusia, keďže 

pani starostka hovorila.  

Tak môžem. Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia, 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

schvaľuje udelenie vecne podmieneného a časovo obmedzeného 

súhlasu Mestskej časti Bratislava Staré Mesto ako 

poverenému likvidátorovi neziskovej organizácie MAJÁK 

NÁDEJE, en o (n.o.) v likvidácii zo strany hlavného mesta 

SR Bratislavy ako oprávneného z predkupného práva v rámci 

likvidácie neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE v likvidácii 

v prospech budúcej novozaloženej neziskovej organizácie, 

ktorá bude pod výlučnou kontrolou Mestskej časti Bratislava 

Staré Mesto a s tými podmienkami, ktoré tam máme na strane 

a pol rozpísané v piatich bodoch.  
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Môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa tri, 

nehlasovali traja. 

Prítomných tridsaťštyri. 

Poďme.  

Ďakujem pekne. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 43A-Návrh na udelenie súhlasu s úkonom prevodu 
nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v rámci 
likvidácie neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n. o. v 
likvidácii, v prospech novej neziskovej organizácie pod 
kontrolou mestskej časti Bratislava Staré Mesto, a to 

hlavným mestom SR Bratislavou ako oprávneným z predkupného 
práva 

 Prítomní: 34 Áno 31 Nie: 0 Zdržal sa:0 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 
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J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  NEHLASOVAL G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  NEHLASOVAL J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik NEHLASOVAL  P. Pilinský  

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na udelenie súhlasu s úkonom prevodu nehnuteľností v 

Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v rámci likvidácie 

neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n. o. v likvidácii, 

v prospech novej neziskovej organizácie pod kontrolou 

mestskej časti Bratislava Staré Mesto, a to hlavným mestom 

SR Bratislavou ako oprávneným z predkupného práva 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

udelenie vecne podmieneného a časovo obmedzeného súhlasu 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto so sídlom 

na Vajanského nábrežie 3, Bratislava, ako poverenému 

likvidátorovi neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o., 

v likvidácii, so sídlom Karpatská 24, Bratislava, 

IČO 31821804, zo strany hlavného mesta SR Bratislavy ako 

oprávneného z predkupného práva vyplývajúceho z kúpnej 

zmluvy č. 601002302 (archívne číslo mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto 22/2002/31) zo dňa 11. 07. 2002, 

s úkonom prevodu nehnuteľností zapísaných na LV č. 7477, 

a to pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. 

č. 7434 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 505 m², 

a stavby so súpis. č 3112, umiestnenej na pozemku registra 

„C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7434 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 505 m², v rámci likvidácie neziskovej 

organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o., v likvidácii, v prospech 

budúcej novozaloženej neziskovej organizácie, ktorá bude 

pod výlučnou kontrolou mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto, 

s podmienkami: 

1. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto berie na vedomie, 

že predmetom vyššie uvedeného súhlasu je výlučne 

prevod nehnuteľností zapísaných na LV č. 7477, a to 
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pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 

7434 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 505 m², a 

stavby so súpis. č 3112, umiestnenej na pozemku 

registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7434 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 505 m², na 

neziskovú organizáciu, ktorá bude založená v 

budúcnosti a bude pod výlučnou kontrolou mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto, a ktorá nebude založená 

nepeňažným vkladom, ktorý by pozostával z vyššie 

uvedených nehnuteľností; zároveň musí byť návrh na 

zápis tejto novej neziskovej organizácie riadne podaný 

do štyroch mesiacov od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR, inak toto uznesenie 

stratí platnosť. 

2. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako poverený 

likvidátor neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o., v 

likvidácii, a zároveň ako budúci zakladateľ novej 

neziskovej organizácie, ktorá bude pod výlučnou 

kontrolou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, sa 

zaväzuje, že do štyroch mesiacov od schválenia tohto 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy uzatvorí s hlavným mestom SR Bratislava 

písomnú dohodu, ktorej predmetom bude vyhlásenie 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ako likvidátora 

neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o., v 

likvidácii, že uznáva ako nesporné predkupné právo 
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hlavného mesta SR Bratislavy vyplývajúce z kúpnej 

zmluvy č. 601002302 (archívne číslo  

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 22/2002/31) 

zo dňa 11. 07. 2002, viažuce sa na nehnuteľnosti 

zapísané na LV č. 7477, a to na pozemok registra 

„C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7434 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 505 m², a na stavbu 

so súpis. č 3112, umiestnenú na pozemku registra „C“ 

KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7434 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 505 m², a to v plnom 

rozsahu všetkých jeho podmienok uvedených v kúpnej 

zmluve č. 601002302, vrátane kúpnej ceny 3,32 Eur, 

zároveň predmetom tejto písomnej dohody bude tiež 

záväzok hlavného mesta SR Bratislava vystaviť 

pre potreby katastrálneho konania jednostranný písomný 

súhlas s prevodom vyššie uvedených nehnuteľností 

z likvidovanej neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE 

n.o., v likvidácii, na novozaloženú neziskovú 

organizáciu, ktorá bude pod výlučnou kontrolou 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; v prípade, že 

takáto písomná dohoda nebude mestskou časťou 

Bratislava-Staré Mesto v uvedenom termíne podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

3. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako poverený 

likvidátor neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o., 

v likvidácii, sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu 
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podpísania dohody podľa bodu 2 tohto uznesenia, 

predloží hlavnému mestu SR Bratislava podacou 

pečiatkou Okresného súdu Bratislava I opatrené 

potvrdenie o späťvzatí žalobného návrhu evidovaného 

na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 18C/26/2019, 

a to v celom rozsahu a bez nároku na náhradu trov 

konania, inak toto uznesenie stratí platnosť. 

4. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako poverený 

likvidátor neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o., 

v likvidácii, berie na vedomie, že vyššie uvedený 

súhlas s prevodom nehnuteľností zapísaných 

na LV č. 7477, a to pozemku registra „C“ KN, k. ú. 

Staré Mesto, parc. č. 7434 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 505 m², a stavby so súpis. č. 

3112, umiestnenej na pozemku registra „C“ KN, k. ú. 

Staré Mesto, parc. č. 7434 – zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 505 m² na novozaloženú neziskovú 

organizáciu, spĺňajúcu podmienky podľa bodu 1 tohto 

uznesenia, je udelený pod podmienkou, že pri prevode 

nehnuteľností na takúto novozaloženú neziskovú 

organizáciu nedôjde k zmene podmienok predkupného 

práva hlavného mesta SR Bratislavy stanovených v 

kúpnej zmluve č. 601002302, vrátane kúpnej ceny a 

zaväzuje sa, že podmienkou prevodu týchto 

nehnuteľností na takúto novovzniknutú neziskovú 

organizáciu bude výslovné uznanie predkupného práva 
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hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnostiam 

zapísaným na LV č. 7477, a to pozemku registra „C“ KN, 

k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7434 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 505 m², a stavby so súpis. 

č. 3112, umiestnenej na pozemku registra „C“ KN, k. ú. 

Staré Mesto, parc. č. 7434 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 505 m² zo strany novozaloženej 

neziskovej organizácie ako ich nadobúdateľa, a to 

v plnom rozsahu podmienok predkupného práva hlavného 

mesta SR Bratislavy, vyplývajúcich z kúpnej zmluvy 

č. 601002302 (archívne číslo mestskej  

časti Bratislava-Staré Mesto 22/2002/31) 

zo dňa 11. 07. 2002, a to za kúpnu cenu 3,32 Eur, 

pričom toto výslovné uznanie novozaložená nezisková 

organizácia vykoná prostredníctvom jednostranného 

právneho úkonu alebo v rámci písomnej dohody uvedenej 

v bode 2 vyššie, inak sa súhlas s prevodom 

nehnuteľností udelený týmto uznesením na tento prevod 

nevzťahuje. 

5. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto sa ako poverený 

likvidátor neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o., 

v likvidácii, zaväzuje, že predtým, ako uskutoční 

prevod nehnuteľností zapísaných na LV č. 7477, a to 

pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 

7434 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 505 m², 

a stavby so súpis. č. 3112, umiestnenej na pozemku 
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registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7434 – 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 505 m² na budúcu 

novozaloženú neziskovú organizáciu, zabezpečí 

vysporiadanie všetkých nesporných pohľadávok, ktoré si 

veritelia riadne prihlásili do likvidácie neziskovej 

organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o., v likvidácii, a to 

spôsobom, ktorý vylúči možnosť napadnutia prevodu 

uvedených nehnuteľností na novú neziskovú organizáciu 

zo strany veriteľov MAJÁKA NÁDEJE n.o., a to najneskôr 

do šiestich mesiacov od schválenia tohto uznesenia 

v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy, inak toto uznesenie stratí platnosť. 

koniec poznámky) 

 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 800 

BOD 43B POSTAVENIE A ÚLOHY KOMISIE NA 
OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI 
VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH 
FUNKCIONÁROV MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY V 
KONANÍ PODĽA ČL. 9 ÚSTAVNÉHO 
ZÁKONA Č. 357/2004 Z. Z. O OCHRANE 
VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE 
FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV 
V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo štyridsaťtri bé (B). 

Milan,  

asi máš slovo. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Tak dlhšiu dobu tu prebiehali diskusie o tom, že či 

je najvhodnejší model keď komisia pre ochranu verejného 

záujmu v konaniach podľa článku 9 ústavného zákona 

o ochrane verejného záujmu sem predkladá materiály na 

dvakrát. Teda prvýkrát to bolo o začatí konania a druhýkrát 

už ten návrh samotného rozhodnutia.  
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My sme sa o tom. Bol to model, ktorý vychádzal jednak 

z toho, že sme sa v minulom volebnom období na tom tak 

dohodli, jednak komisia a aj zastupiteľstvo to zobralo na 

vedomie. Ale bolo to aj kvôli tomu, že ten zákon je vo 

vzťahu k nám troška komplikovane nastavený a to tým, že 

orgá, orgánom, ktorý o týchto veciach rozhoduje je 

zastupiteľstvo a komisia vlastne robí len také v podstate 

prípravné práce pre rozhodnutie toho zastupiteľstva. Na 

rozdiel od národnej radym, kde ten výbor národnej rady to 

má celé pod palcom a sám to organizuje od začiatku do 

konca.  

My sme sa o tom bavili ako to spraviť jednoduchšie 

tak, aby sme, tak aby sme na zastupiteľstvo teda 

predkladali materiál iba jedenkrát až na výnimky, a o tom 

je vlastne ten materiál, ktorý hovorí o postavení a úlohách 

komisie na ochranu verejného záujmu, ktorý predkladám so 

súhlasom komisie na ochranu verejného záujmu.  

S tým, že ak sa vyskytnú odôvodnene dôvod, 

opodstatnené dôvody na to, aby v nejakej fáze sme si 

vyžiadali súhlas zastupiteľstva s tým našim postupom, tak 

sem prídeme. Nechcem to rozvádzať podrobnejšie, aby som 

nezdržiaval. Kto o to má záujem, môžme to rozobrať 

v diskusii, ale v princípe eee budeme menej zaťažovať 

zastupiteľstvo, iba v opodstatnených prípadoch sem prídeme 

a vždy sem prídeme s návrhom rozhodnutia.  
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Čiže, budeme sem chodiť viacmenej len jedenkrát 

s takýmito materiálmi.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia,  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

schvaľuje Postavenie a úlohy Komisie na ochranu verejného 

záujmu, tak ako je to uvedené v návrhu uznesenia.  

Môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo dva. 

Prítomných tridsaťpäť. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

43B- Postavenie a úlohy Komisie na ochranu verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v konaní podľa čl. 9 ústavného zákona č. 
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

 Prítomní: 35 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
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Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá   

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  NEHLASOVAL G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik NEHLASOVAL  P. Pilinský  

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Postavenie a úlohy Komisie na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy v konaní podľa čl. 9 ústavného zákona č. 

357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje 

postavenie a úlohy komisie na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy v konaní podľa čl. 9 ústavného zákona č. 

357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 43C NÁVRH NA PRIJATIE ROZHODNUTIA VO 
VECI OCHRANY VEREJNÉHO ZÁUJMU 
A ZAMEDZENIA ROZPORU ZÁUJMOV PODĽA 
ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 357/2004 Z. Z. 
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O OCHRANE VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI 
VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH 
FUNKCIONÁROV V ZNENÍ NESKORŠÍCH 
PREDPISOV 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, poďme rovno na bod štyridsaťtri cé (C). 

Pán Vetrák,  

máš slovo. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Pekne za slovo. 

Na konci februára schválilo zastupiteľstvo poverenie 

pre komisiu na ochranu verejného záujmu, aby do sto 

osemdesiatich dní podľa ústavného zákona  predložila návrh 

na rozhodnutie vo veci, ktoré, ktorá sa týka porušenia 

ústavného zákona zo strany eee jednej našej bývalej 

kolegyne, ktorá je v tom materiáli uvedená, s tým, že 

podstata celého prípadu spočíva v tom, že tá bývalá verejná 

funkcionárka mala, mala  ešte za tú časť roka 2018, za 

ktorý bola verejnou funkcionárkou do marca 2019 predložiť 

majetkové priznanie. Na čo, na čo zabudla a nepredložila 

ho.  
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My sme to pri kontrole tých majetkových priznaní na 

to prišli. Tú vec sme ešte preverovali aj so samotnou 

verejnou funkcionárkou, ktorá nám teda potvrdila, že, že 

nevie preukázať, že by ho podala. Proste, na to zabudla.  

A tak sme na komisii, keď sme rozoberali tento 

prípad, či ho predložíme na schválenie zastupiteľstvu sa 

zhodli, že ho predložíme na schválenie na zastupiteľstvo 

s tým, že v zmysle zákona je to tak, že ak konštatujeme 

porušenie, čo komisia konštatovala. A ak to konštatuje aj 

zastupiteľstvo, tak už nemá možnosť rozhodovať o výške tej 

pokuty, ale je tam konkrétna výška pokuty, ktorá prislúcha 

takémuto porušeniu.  

V tom materiáli je tá výška pokuty aj uvedená. Je to 

päťstopätnásť Eur aj štyridsaťjedna eurocentov. Čiže, 

zodpovedá to dvanástine, dvanástine toho príjmu, ktorý 

dosiahla z verejnej funkcie za rok 2018 tá verejná 

funkcionárka.  

Je na zastupiteľstve, aby rozhodlo, či teda naozaj 

ide o porušenie záko, ústavného zákona a samozrejme, 

zároveň aj o tej pokute. Komisia väčšinovo, väčšinový názor 

komisie je taký, že ide o porušenie zákona a že tá pokuta 

teda by mala byť udelená.  

Zastupiteľstvo v takýchto prípadoch hlasuje 

nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.  
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Ďakujem za úvodné slovo. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tejto téme.  

Pán poslanec Vagač. 

Ing. Matej   V a g a č ,    poslanec MsZ: 

Dobre. Ďakujem pekne. 

Ja som to už tu spomínal, keď sme to otvárali ešte 

pred troma mesiacmi.  

My sme mali veľmi podobný prípad v Starom Meste, keď 

tiež istý poslanec na nebol zvolený a potom pozabudol 

a a a keď bol vyzvaný, tak, tak to odovzdal.  

V prípade Kataríny Šimončičovej, čo je tento prípad, 

to bolo tak, že ona zostala poslankyňou v Ružinove, kde to 

teda odovzdala včas a to isté by odovzdala tu, len už mala, 

ma bola v tom, že to tu netreba. To znamená, neodovzdala.  

Čo je ale zaujímavé na tomto prípade je te, to, že 

táto komisia túto vec otvorila až po roku, čo tento verejný 
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funkcionár to neodovzdal. To znamená, že, že aj táto 

komisia ako keby to začala riešiť po roku, keď už nebol.  

A teraz je tu ten právny výklad Ondreja Dostála, 

ktorý to a komisia u nás v Starom Meste to vyriešila tak, 

že keďže to je po roku, tak to už na ňu ne, tak to už na  

ňu neplatilo, a my sme to proste len odhlasovali, že to 

neplatí.  

Čiže, tento právny názor Ondreja Dostála ja som 

poslal Milanovi Vetrákovi. On si ho celkom neosvojil, lebo 

že sú to dva, dva rôzne návrhy. Ale je proste fakt, že táto 

komisia sa touto Katarínou Šimončičovou zaoberala až po 

roku. To znamená, keď už neplatil tento zákon. 

Druhá vec je, že by som navrhol, že poznáme prácu 

a nezištnú dobrovoľnícku, dobrovoľníčku a aktivistu 

Katarínu, ktorá si to nezaslúži takúto, takúto pokutu. 

Čiže, ja by som vás chcel požiadať, keby ste teda 

hlasovali proti udeleniu takejto pokuty, prípadne sa 

zdržali, čím by sme, čím by sme vyriešili celkom elegantným 

spôsobom to, že, to že sú tu dva právne názory, ale aj to, 

že takúto vec by jej nenáleží. Pri čom, keby sme chceli, 

tak to priznanie, ktoré odovzdala v Ružinove, odovzdala 

načas, tak by táto komisia mohla si ho kľudne pozrieť.  
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Čiže, čiže, ešte raz vás chcem požiadať, aby ste 

hlasovali minimálne zdržanlivo, alebo teda proti. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

S faktickou pán poslanec Brat. 

Mgr. Michal   B r a t ,  PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ak môžem, pre mňa je veľmi dôležitý aj ten fakt, že 

teda pani Šimončičová si v rámci Ružinova, v rámci mestskej 

časti tú istú povinnosť naplnila. Myslím si, že tým naplno 

dokázala, že z jej strany nešlo o nejaké úmyselné obídenie 

zákona a práve preto ja budem proti udeleniu pokuty.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Vetrák. 
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JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

No, začnem teda ak tomu druhému aspektu, čo hovoril 

pán poslanec Vagač, aj pán poslanec Brat, že eee. 

Aj môj názor je taký, že si pani Šimončičová tú 

pokutu nezaslúži. Mne je jej osobne ľúto, že sa jej to 

stalo.  

Čiže, keby sme posudzovali len z tohto aspektu, tak 

asi by málo, podľa mňa by málokto zdvihol za udelenie 

pokuty ruku, ale teda pokiaľ ide o to právne hľadisko, aj 

to, čo spomínal pán Vagač v zmys, v porovnaní s tým 

prípadom, ktorý sa stal na Starom Meste, tak oni.  

Tie prípady nie sú identické. Ja to teda vysvetlím, 

lebo z toho právneho pohľadu eee tam nie je dôvod na nejakú 

úľavu.  

Čiže, ak niekto bude chcieť hlasovať proti udeleniu 

pokuty, tak bude hlasovať len z ľudského hľadiska, nie, nie 

z právneho. A ja sa to teraz pokúsim vysvetliť aj pre 

budúcnosť.  

A ak by som náhodou prekročil čas, tak poprosím 

o predĺženie.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 812 

To, že niekto odovzdá na mestskej časti a neodovzdá 

inému orgánu, ktorý je na to príslušný, to bola sporná vec 

len v jednom konkrétnom prípade ešte pred pár rokmi, a to 

vtedy, ak išlo o odovzdanie majetkového priznania do 

tridsiatich dní od ujatia sa funkcie. Ale pokiaľ išlo o to 

pravidelné každoročné podávanie majetkových priznaní, teda 

každoročne do marca od tohto roka do aprí, do konca apríla, 

tak tam to nebolo sporné, lebo ten zákon hovorí, že vždy,. 

Čiže tam vždy platilo, že sa to, že to bolo treba 

podať na každom z tých orgánov, ktoré, ktoré sú na to 

príslušné. Čiže, nestačí len na mestské časti.  

Minulý rok, keď sa robila novela zákona, tak sa to 

spresnilo aj u tých tridsiatich dní od ujatia sa funkcie, 

lebo tam to bolo  nejasné, hoci pre národnú radu to bolo 

jasné vždy, ale pre župné zastupiteľstvá, povedzme niektoré 

mestské to nebolo jasné, ale od tohto roka je to už 

výslovne uvedené v zákone, že to platí aj na tých tridsať 

dní.  

Čiže, dneska to už je vždy jasné tak, že to musí byť 

všade. Na mestskej časti, na meste, na župe, v národnej 

rade. Ale v tomto prípade do konca marca to bolo vždy tak 

aj v minulosti.  

Čiže, to, že ona to podala na mestskej časti, nie je 

ten dôvod, pre ktorý by sa jej nemala uložiť pokuta.  
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To len aby, aby teda to bolo vysvetlené.  

Potom pokiaľ. 

Áno? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ešte je tu  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prepáč, ja som myslel, že si skončil.  

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Nie, nie. Ešte je tu viacej vecí, lebo nechcem, aby 

to bolo teda, ak sa chce niekto rozhodnúť, tak nech sa 

rozhodne z toho ľudského hľadiska, len nes nech tu neni 

taká, také nedorozumenie v tom, že poslanci si môžu ako 

keby robiť čo chcú aj v tom právnom výklade. No nemôžu, 

podľa mňa. A teda vysvetlím aj tie ďalšie aspekty.  

Ústavný súd hovorí, že ten verejný, alebo zákon 

hovorí, že verejný funkcionár, je verejným funkcionárom 

ešte rok po skončení výkonu tej funkcie. Ústavný súd 

v prípadoch, kedy sa konalo ako my teraz konáme, keď už ten 

verejný funkcionár nie je verejným funkcionárom, tak 

ústavný súd konštatoval, že konanie sa musí začať, nie 
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ukončiť do, do toho jedného roka. A konanie sa začína 

vtedy, a to hovor už zase zákon, keď sa urobí prvý úkon vo 

vzťahu k tomu verejnému funkcionárovi.  

My sme si v minulom volebnom období odsúhlasili na 

zastupiteľstve, že niektoré úkony ešte pred tým, než 

komisia príde na zastupiteľstvo, robí komisia už skôr. 

A v tomto prípade tá komisia urobila ten prvý úkon 4. 

decembra minulého roka a tá bývalá verejná funkcionárka 

bola v zmysle zákona verejnou funkcionárkou do 6. decembra 

minulého roka.  

Čiže, je to síce na tesno, ale konanie (gong) sa 

začalo  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ja som  požiadal o predĺženie, tak  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Á, prepáč.  

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 815 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Čiže, to z právneho hľadiska to konanie sa začalo 

vlastne dva dni pred uplynutím tej lehoty jednoročnej.  

Takže, sme, z právneho hľadiska sme úplne v poriadku 

aj z tohto hľadiska, a preto ten prípad nie je identický 

s tým, čo hovoril Ondrej Dostál. A aj keby bol identický, 

čo nie je, tak nakoniec aj v tom stanovisku pán Dostál 

hovorí, že vlastne tá lehota neznamená, že by sa, že 

v podstate ako keby poriadková. To on v tom stanovisku 

konštatuje. 

Ale ja sa nechcem veľmi jeho stanoviskom teraz 

zaoberať, lebo tu nie je a nemôže ho dovysvetľovať.  

Ale z hľadiska zákona a z hľadiska judikatúry 

ústavného súdu je to všetko v poriadku.  

Je samozrejme na vás, že či sa rozhodnete uložiť 

pokutu a konštatovať porušenie zákona. Komisia tak väčšinou 

urobila, ale rozhodnutie je na zastupiteľstve. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prepáč, Milan, že som ti do toho skákal. 
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Čo keby sme, iba taký návrh mám, že môžme diskutovať 

o tom, ale čo keby sme vyjadrili svoj názor hlasovaním 

v tomto. 

Ale samozrejme, keď nie ešte, tak. 

Nech sa páči, faktickou, pán poslanec Karman. 

Ing. Ján   K a r m a n ,  poslanec MsZ: 

Ja sa chystám aj naďalej držať bobríka mlčanlivosti 

v dnešnom dni, ale chystám sa zahlasovať inak, ako som 

zahlasoval na komisii. Tam si totižto ctím úlohu tej 

komisie a chcel som, aby sa to dostalo sem na 

zastupiteľstvo. Zároveň si však myslím, že  poslanec by  

mal byť aj ľudský, a preto sa chystám využiť svoje právo 

poslanca a zahlasovať možno aj z iného dôvodu než z toho 

právneho.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To sa volá, že šalamúnske rozhodnutie.  

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Brat, 

faktická. 
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Mgr. Michal   B r a t ,  PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

K výkladu právnych predpisov a ich inštitúcov, 

inštitútov nemožno pristupovať len z hľadiska textu zákona 

a to ani v prípade, keď sa text môže javiť ako jednoznačný 

a určitý, ale predovšetkým podľa zmyslu a účelu zákona.  

Citoval som z nálezu Ústavného súdu Slovenskej 

republiky  z 23. mája 2013. 

Eee. Myslím si, že toto je presne ten prípad, kedy 

duplicitné odovzdávanie v rámci jedného mesta, hoci mestská 

časť ako samostatný celok je na úrovni byrokratického 

nezmyslu, a preto určite nepodporím pokutu pre bývalú pani 

poslankyňu.  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Faktická, pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ja len v reakcii na tie faktické.  
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No, základným zmyslom toho zákona je, aby ten verejný 

funkcionár nemohol uniknúť poruš, potrestaniu za porušenie 

zákona, a preto ten zákon hovorí, že ešte aj rok po tom, 

aby sa, aby sa vedeli riešiť tie prípady za tú časť roka, 

keď bol verejným funkcionárom. 

A pokiaľ ide o tú inú mestskú časť, alebo iný orgán. 

No, je, je to tak správne, lebo vám ten orgán môže 

odmietnuť dať podklady k tomu, aby ste konali. Mne sa to už 

v minulosti stalo ako predsedovi tejto komisie, že sa mi 

mestská časť vyhovárala, že nevie sa tá iná komisia zísť, 

a preto mi nevedia dať žiadne podklady k tomu, aby sme 

mohli konať voči nejakému verejnému funkcionárovi.  

Čiže, preto ten zákon je nastavený tak, že každý 

orgán musí mať podklady, aby mohol samostatne konať, lebo 

je príslušným orgánom zo zákona.  

Čiže, nejde o byrokratický nezmysel, je to, je to 

veľmi správne nastavené.  

Samozrejme, keď nebudú mestské časti Bratislavy, bude 

len Bratislava, tak vtedy to nebude treba dávať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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A Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Nebudem čítať celé to uznesenie, ale  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

v konaní vo veci ochrany verejného záujmu voči bývalej 

verejnej funkcionárke bývalej poslankyni mestského 

zastupiteľstva  

jednak konštatuje po A, že táto bývalá poslankyňa porušila 

ústavný zákon tým, že nepodala majetkové priznanie,  

v bode bé (B) berieme na vedomie teda, že toto konanie bolo 

potvrdené aj komisiou a komisia navrhla eee konštatovať 

porušenie zákona a udelenie pokuty, 

a potom schvaľujeme rozhodnutie, ktorým konštatujeme toto 

porušenie zákona a aj udelenie pokuty s tým, že sú tam 

poverenia pre mňa ako predsedu komisie, aby sme doručili 

rozhodnutie tej dotknutej verejnej funkcionárke.  

Nadpolovičká väčšina všetkých za prijatie tohto 

uznesenia.  

Ďakujem pekne. Môžte dať hlasovať. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Za jedenásť, proti päť, zdržalo sa sedemnásť 

a nehlasovali traja. 

Prítomných tridsaťšesť. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie nebolo prijaté  

Bod č.43C-Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany 
verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa 

ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov 

 Prítomní: 36 Áno 11 Nie: 5 Zdržal sa: 17 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L.Antalová Plavúchová ZDRŽAL SA A. Berka  NIE 

M. Brat  NIE M. Debnárová ZDRŽAL SA 

T.Kratochvílová,I.nám. ZDRŽAL SA R. Lamoš  ÁNO 
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J. Mrva ZDRŽAL SA T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

P. Strapák ZDRŽAL SA L. Štasselová,nám. NIE 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ZDRŽAL SA 

J. Vallo ZDRŽAL SA M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky NIE  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ZDRŽAL SA Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ZDRŽAL SA E. Pätoprstá  ZDRŽAL SA 

Z. Zaťovičová NEHLASOVAL 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík NIE T. Korček ZDRŽAL SA 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ZDRŽAL SA P. Cmorej  ZDRŽAL SA 

V. Dolinay  NEHLASOVAL G. Grendel  

J. Karman ZDRŽAL SA 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ZDRŽAL SA J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik NEHLASOVAL  P. Pilinský  
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O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
 

 

 

BOD 44 SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL 
VYKONANÝCH ÚTVAROM MESTSKÉHO 
KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme ďalej v tom prípade.  

Môžme ísť ďalej, hej? Milan. Vlastne nemá (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo). 

Bod štyridsaťštyri, Správa o výsledkoch kontrol 

vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

A myslím, že ideme bez, bez sprievodného slova.  

To znamená, že otváram diskusiu k tomuto bodu 

programu.  

Odovzdávam slovo, odovzdávam slovo. 
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Aha, áno?  

Pani poslankyňa Debnárová. 

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Ja len v skratke. Chcela som veľmi pochváliť pána 

kontrolóra, ako výborne predkladá svojem materiály.  

A poviem pravdu, že sú jedny z takých 

najzaujímavejších materiálov, ktoré tuná na zastupiteľstve 

sú.  

Ďakujem aj za tie informácie, ktoré v nich padnú. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani starostka Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne,  

pán primátor,  

Nerada  vás oberám o čas kolegovia, ale myslím si, že 

k to, toto treba asi povedať nahlas.  
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To, že predstavitelia tej tý tejto spoločnosti 

a bývalí zástupcovia verejnosti, ktorí tam mali verejnosti 

slúžiť a chrániť verejný záujem, jedli, pili, zabávali sa, 

hrali golf na účet, na náš ú, na účet nás všetkých. Je 

hrozná hanba tohoto mesta.  

A to hovorím len o jedení, pití, zábave, hraní golfu 

a podobne. Nakupovaní náhrdelníkov z reprezentačných 

fondov.  

Myslím si, že by sme mali urobiť všetko pre to, aby 

takáto situácia v žiadnom z mestských podnikov ani nikde 

v žiadnych útvaroch, ktoré máme na starosti ako mestské 

samosprávy, či už mestskočastné, alebo my ako zástupcovia 

mesta sme, by sme nemali nikdy v budúcnosti dopustiť, aby 

sme si na to dali naozaj veľký pozor.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Ďakujeme.  

A ja pripomínam, že to  nebolo v tomto volebnom 

období. To by som chcel, aby bolo jasne, aby tu zaznelo. 

Ďakujem. Ďakujem pekne, pani starostka.  

A odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia, 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrol vykonaných 

útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo dva. 

Prítomných tridsaťpäť. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.44-Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
 

 Prítomní: 35 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  NEHLASOVAL G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik NEHLASOVAL  P. Pilinský  

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 
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BOD 45 NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI 
MESTSKÉHO KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA 
SR BRATISLAVY A JEHO ÚTVARU NA II. 
POLROK 2020 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo štyridsaťpäť. Návrh plánu 

kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR 

Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2020. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia, 

mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

schvaľuje plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 

hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 

2020. 

Môžte dať o tom hlasovať. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo dvaja. 

Prítomných tridsaťpäť. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod 45-Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 
hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 

2020 

 Prítomní: 35 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 
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J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  NEHLASOVAL G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik NEHLASOVAL  P. Pilinský  

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra 

hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 

2020 

Uznesenie  
zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2020. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 46 INFORMÁCIA O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM 
ODPADOM, SEPAROVANOM ZBERE 
A STRATEGICKÝCH VYHLIADKACH DO 
BUDÚCNOSTI 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod štyridsaťšesť, Informácia o nakladaní 

s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických 

vyhliadkach do budúcnosti. 
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Otváram diskusiu k tejto téme.  

Pani poslankyňa Pätoprstá,  

máte slovo. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Pán riaditeľ,  

práve sme mali veľmi zaujímavú a vášnivú diskusiu 

s vedením Starej tržnice. Tiež majú obrovský záujem na 

kompostárni, ktorá by bola funkčná pre celú Bratislavu, 

alebo tie mestské časti, ktoré spadajú pod OLO.  

Skúste mi povedať, aká je vaša prognóza časová na 

vybudovanie kompostárne pre kuchynský odpad, ktorý tvoria 

polovicu nášho komunálneho odpadu?  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, samozrejme. 

Zapnime mikrofón pánovi riaditeľovi.  

Môžme zapnúť mikrofón? Ten správny. Tak.  

Ďakujem. 
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Ing. Martin   M a s l á k ,    predseda predstavenstva 

a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Odvoz 

a likvidácia odpadu: 

Dobrý deň. 

Takže, my sme čo sa týka kompostárne, sme boli 

v jednej žiadosti o v podstate s mestom (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) kde sme žiadali teda fondy, tento 

projekt nevyšiel. Skončili sme v druhom kole.  

My teraz ďalej pokračujeme na ďalšom riešení. 

V súčasnosti hľadáme to riešenie, takže ešte konkrétne 

z časového hľadiska vám toto neviem povedať. Nám sa to celé 

skomplikovalo tým pádom a musíme to riešiť po vlastnej osi. 

Budeme vás informovať na dozornej rade o priebehu 

tohto projektu.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Vetrák,  

faktická. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ja len keď pani poslankyňa Pätoprstá hovorí o tej 

kompostárni a už sme tu mali dneska kde sa hovorilo, že 
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nie, nie sú priestory, nie je pozemok a podobne. Tak keď tu 

mám pána riaditeľa, tak by som to rád využil, budem mať 

síce aj dozorku, ale aby to počuli možno aj ostatní 

poslanci. 

Viem, že OLO má ešte taký nejaký nevyužitý veľký 

pozemok. Neviem, či ste sa niekedy nezaoberali tým, že 

práve možnože by aj na takéto účely mohol byť využitý. Lebo 

padali tu dneska také eee poznámky zo strany mesta teda, že 

nie sú, nie nevedia nájsť pozemok pre kompostáreň 

a podobne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, reakcia. 

Ing. Martin   M a s l á k ,    predseda predstavenstva 

a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Odvoz 

a likvidácia odpadu: 

Boli vybrané lokality, kde by to mohlo byť.  

My taktiež vlastníme pozemok na Starej Ivánskej 

ceste, ktorý je ale v súčasnosti zalesnený. Pardon. V na 

Lieskovskej ceste, ZEVU, teda za Slovnaftom. A v súčasnosti 

hľadáme riešenie akým spôsobom sa dostať na tento pozemok. 

Zistili sme, že sú tam nejaké zhutnené podložia, ktoré 
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bránia tej zeleni, alebo tým stromom a ďalej sa rozrastať. 

Takže môžu tam byť nejaké iné problémy.  

Takže my uvažujeme s týmto pozemkom. A buď teda bude 

to alternatíva pre tú kompostáreň, alebo tento pozemok 

odpredáme a bude použitý na ďalšiu investíciu. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

O odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia,  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

berie na vedomie Informáciu o nakladaní s komunálnym 

odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach 

do budúcnosti. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poprosím, hlasujte. 
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(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsať, proti nula, zdržalo sa nula a nehlasovali 

štyria. 

Prítomných tridsaťštyri. 

Ďakujem veľmi pekne, páni. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.46-Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, 
separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti 

 Prítomní: 34 Áno 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
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Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

J. Krúpa   R. Kunst  

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová NEHLASOVAL 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  NEHLASOVAL G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik NEHLASOVAL  P. Pilinský  

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom 

zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti 

 

Uznesenie  
zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom 

zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 47 INFORMÁCIA O PLNENÍ UZNESENIA Č. 
1405/2014 ČASŤ C BOD 1 – AKČNÝ PLÁN 
UDRŽATEĽNÉHO ENERGETICKÉHO ROZVOJA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo štyridsaťsedem, Informácia o 

plnení Uznesenia číslo 1405/2014 časť cé (C) bod 1, Akčný 

plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR 

Bratislavy. 
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Otváram diskusiu k tejto téme.  

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ideme schvaľovať návrh uznesenia,  

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

berie na vedomie Informáciu o plnení Uznesenia mestského 

zastupiteľstvo číslo 1405/2014 časť cé (C)  

bod 1 zo dňa 30. 1. 2014. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee. Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo šiesti. 

Prítomných tridsaťštyri. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 47-Informácia o plnení Uznesenia č. 1405/2014 časť C 
bod 1 – Akčný plán udržateľného energetického rozvoja 

hlavného mesta SR Bratislavy 

 Prítomní:34 Áno 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 6 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  NEHLASOVAL 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

J. Krúpa   R. Kunst  

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá NEHLASOVAL 

Z. Zaťovičová NEHLASOVAL 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  NEHLASOVAL G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik NEHLASOVAL  P. Pilinský  

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o plnení Uznesenia č. 1405/2014 časť C bod  

1 – Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného 

mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 842 

informáciu o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 1405/2014 časť C bod 1 

zo dňa 30. 01. 2014. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 48 ZÁSADY ROZVOJA CYKLISTICKEJ A PEŠEJ 
DOPRAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo štyridsaťosem, Zásady rozvoja 

cyklistickej a pešej dopravy.  

Otváram diskusiu k tejto téme.  

(poznámka: počuť slová, ženský hlas: „Dobrý deň, 

počujeme sa?“) 

Tomáš Palkovič,  

nech sa páči. 

Mgr. Tomáš   P a l k o v i č ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 
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Ak by som náhodou presiahol čas, tak prosím 

o predĺženie.  

A kým sa to tu zvrhne na nejaké otázky a odpovede 

s Tomášom Peciarom, tak skúsim povedať pár takých 

zásadnejších vecí, lebo to považujem za naozaj potrebné 

v tejto situácii.  

Mám totiž pocit, že niektoré veci opakujem aj na 

kluboch, aj na stretnutiach, aj na komisiách a že nie 

celkom sa pretavujú do reality, tak, tak to skúsim aj tu 

a možnože ten transfer myšlienok bude fungovať lepšie a. 

Chcel by som začať tým, že som veľmi rád, že pre nás 

pracujú ľudia ako Tomáš Peciar, Peťo Netri, Ivan Bútora, 

Peter Herceg.  To je super, je to fajn. A bohužiaľ, mám 

pocit, že to nestačí a že ak takto budeme pokračovať ďalej, 

tak sme na najlepšej ceste si týchto ľudí uštvať. Lebo je 

toho na nich moc.  

A, no ale poďme ešte k tomu roku 2019. 

V rozpočte sme si na rok 2019 schválili jeden milión 

šesťstosedemdesiatštyritisíc Eur na, na rozvoj cyklistickej 

dopravy a schválili sme si aj akčný plán, ktorý obsahoval 

konkrétne projekty.  

No a ja si z pozície poslanca neviem predstaviť moc 

ideálnejšie podmienky na to, aby sa tie cyklotrasy 
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budovali. Hej? že máme, máme na to financie a máme presný 

plán, že čo chceme robiť.  

A bohužiaľ, ani to vyzerá, že nestačí a v tomto 

dokumente len sucho konštatujeme, že obstaranie projektovej 

dokumentácie cyklistických trás, ktoré skú, ktoré sú 

z hľadiska nadväznosti na existujúcu sieť najdôležitejšie 

a najlogickejšie sa nepodarilo s kapacitných dôvodov 

splniť.  

A tak navyše  nám ešte aj chýbajú dáta. Nemáme 

ščítače, ani nerobíme, myslím, ručné sčítania.  

Áno, zamestnali sme jedného človeka, pána Peciara 

a myslím nedávno ešte ďalšieho, ktorý mu pomáha 

s projektovaním. Stále mám pocit, že to, že to nestačí. 

A ten proces pri realizácii cyklotrás je náročný a zdĺhavý 

a tá predstava, že, že staviame nejaký chodníček, alebo 

kreslíme nejakú čiaru po ceste, tak to sa hneď rozplýva pri 

prvej križovatke, po ktorú sa dostaneme.  

Takže, častokrát, proste, treba pripraviť zadanie, 

prípadne spraviť nejakú štúdiu, obstarať projektanta, 

vypracovať, konzultovať projekt, riešiť plob problémy 

s pozemkami, zakopané siete v zemi, územné rozhodnutia, 

stavebné povolenia, súhlas polície, súhlas Dopravného 

podniku a nebodaj je niečo ešte financované cez IROP 

s európskych peňazí, tak je to proste náročné. 
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A keď máme jeden a pol človeka na celú túto agendu 

a chceme, aby sa zrealizovala napríklad Račianska radiála, 

Vajnorská radiála, Ružinovská radiála, Prievozská radiála, 

spojenie železničnej stanice, autobusovej stanice, 

Novomestská radiála, Karloveská radiála, Novohonská 

radiála, Patrónka, Dúbravka, letisková radiála, druhý, 

tretí, štvrtý, piaty okruh.  

Tým chcem len povedať to, že tá, tá agenda je 

obrovská a zďaleka v exekutíve nemáme dostatok kapacity na 

to, aby sme sa vôbec takýmto štýlom pohli z miesta.  

A čiže, ja mám pocit, že aj keď sa pozrieme na ten 

obrázok, ktorý tu máme, ktorý je z Plánu Bratislava, ktorý 

sa, ktorý nejako reprezentuje naše deklarované priority, 

tak mám pocit, že tieto priority by mala napríklad 

reprezentovať, alebo by sa mali odraziť aj v organizačnej 

štruktúre na magistrát (gong) 

Ešte teda poprosím to predĺženie.  

Na sekcie je vyše sto ľudí a z toho jeden a pol, teda 

na sekcii dopravy je vyše sto ľudí a z toho jeden a pol sa 

venuje cyklistickej doprave.  

Čiže, už teraz je viacmenej jasné, že ani tento rok 

sa až tak výrazne nepohneme.  
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A tak dokončím len tým, že by som chcel v tejto, aby 

sme sa v tejto téme pohli, aby sme ľuďom pomohli, aby sme 

po sebe niečo zanechali a splnili svoje sľuby, tak si 

prosím, v tomto vzájomne pomáhajme a robme veci, ktoré toto 

reálne posunú dopredu.  

A ešte teda na záver by som chcel k tomuto materiálu 

spraviť doplňujúce uznesenie, kde je to uznesenie, ktoré sa 

tam nachádza označme písmenkom A  

a ako písmeno bé (B) by som doplnil, že žiada primátora 

o zabezpečenie dostatočných zames zamestnaneckých kapacít 

pre vykonávanie agendy rozvoja pešej a cyklistickej 

dopravy. S termínom plnenia 21. 10.,  

čo následne potom budem interpelovať, že ako sme sa s tým 

pohli.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Brat. 

Mgr. Michal   B r a t ,  PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja som sa prihlásil s tým, že som chcel podporiť pána 

poslanca Palkoviča a prípadne ho doplniť, keby na niečo 
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zásadného zabudol. Môžem konštatovať, že nezabudol 

a hovoril mu z duše.  

A veľmi dobre si spomínam ako som pred voľbami 

hovoril svojim možno aj voličom, alebo potenciálnym voličom 

a ako sa dá táto téme veľmi pekne pohnúť dopredu stavby 

cyklotrás, v prípade, že sa z nej stane naozaj skutočná 

priorita mesta. A chcel by som teda apelovať na to, aby sme 

túto tému povýšili na novú úroveň  práve napríklad aj 

kapacitnými zlepšeniami, ako navrhuje pán poslanec 

Palkovič.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Vetrák,  

faktická. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ja len krátko na na ten aspekt, ktorý Tomáš Palkovič 

povedal potom k záveru, že teda aby sa zabezpečili 

dostatočné personálne kapacity. Určite to všetci chceme, 

len treba teda naozaj nejakým rozumným spôsobom, aby teda 

navy. Aby to neskončilo automaticky, alebo nezačalo 

automaticky navyšovaním zamestnancov ďalších na magistráte. 

Že ja, ja verím teda, že to bolo tak myslené, že sa v rámci 
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nejakého interného auditu najprv pozrieme na to, že možnože 

nejakí terajší zamestnanci magistrátu by to mohli robiť 

a až potom tí ďalší.  

Ja len hovorím, aby to, aby to neskĺzlo do tohto, 

lebo sme v takom citlivom období, kedy, kedy sa robia škrty 

a podobne a možno sa bude žiadať o nejakú pomoc, aby, aby 

to nerobilo nejaké mínus niekde potom.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán posla, pán kontrolór Miškanin,  

nech sa páči. 

Ing. Marián   M i š k a n i n , PhD., mestský kontrolór 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja mám iba na predkladateľa jednu otázku.  

Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na 

rok 2020, či máme finančne krytý v rozpočte na rok 2020 

všetky tie opatrenia, ktoré sú tam vymenované.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 
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Pán Polakovič.  

Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

My, ja nadviažem na Milana Vetráka, ktorý povedal, že 

sme v citlivom období. Toto citlivé obdobie je aj o tom, že 

vlastne zažívame, zažívame nejakú krízu. Niekto by povedal 

virózku. A cyklistika a využívanie alternatívnych spôsob 

dopravy zažíva doslova bum (boom). Vidím to aj v mojej 

mestskej časti.  

Žiaľ, priamo tá moja mestská časť trpí na to, že tam 

máme nedokončenú, nedokončené značenie cyklotrasy z čias 

primátora Nesrovnala. Nedokázali sme s tým pohnúť. Naháňal 

som to a viem, že proste problém je v tej kapacite.  

Eee. Ja intenzívne cítim snahu od, ods, od súčasných 

ľudí, ktorí majú túto agendu na starosti, ale zároveň 

proste platí, platí to slávne eee eee to slávne Dejte mi 

lidi a já to udělám. Alebo teda inak, samo sa to nespraví.  

Čiže, naozaj tuná potrebujeme posilniť tie kapacity 

na magistráte, lebo jednoducho, niekto tie, tie trasy musí 

nakresliť, niekto to musí vydiskutovať s policajtami. A bez 

toho to, bez toho to nepôjde.  
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Eem. Mne je trošku aj ľúto, že tu nie je pán poslanec 

Kríž, ktorý na začiatku tohto rokovania, citujem, povedal: 

Ja som pripravený tu sedieť, keď sme sa rozprávali 

o rokovacom poriadku, no žiaľ, tu nesedí. A teraz by možno 

aj videl a dostal odpoveď na svoju interpeláciu, kde sa 

pýtal, prečo sa navyšuje počet zamestnancov. Lebo 

jednoducho, tých ľudí, ktorí to urobia, mi potrebujeme 

a samo sa to nespraví.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Mrva.  

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som iba k pánovi Igorovi Polakovičovi dodal 

jednu vec.  

Ja nevnímam budovanie cyklotrás len ako opatrenie 

v oblasti dopravy, ale vnímam to aj ako enviromentálne 

opatrenie eee a myslím si, že okrem kovidkrízy máme tu aj 

klimatickú krízu a možno bude mať väčšie dopady ako tá 

kovidkríza. A naozaj udržateľná doprava, medzi ktorú 

cyklodoprava patrí, je niečo, čím sa všetky svetové 

metropoly uberajú a nie len svetové, ale aj niektoré 
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slovenské. A myslím si, že naozaj tu by sme mali zabrať aj 

my. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Nebudem zachádzať do detailov, však si to nakoniec 

môžme na klube ešte potom vysvetliť. 

To uznesenie ja podporím, lebo je to zabezpečenie 

dostatočných zamestnaneckej kapacít, čo neznamená 

automaticky, že by to malo byť navyšovanie zamestancov 

magistrátu. Takže to sa dá vysvetľovať rôzne.  

A určite, keď sa to už inak nedá, tak aj navyšovaním 

zamestnancov, ale to by malo byť až v poradí číslo dva.  

No a k tej poznámke, že ded e dejte mi lidi a já to 

udělám. Áno. To bol Klement Gottwald. Teda, ja dúfam, že to 

nebolo myslené tak, že by sme chceli nadväzovať na prácu 

komunistov z minulosti, to by asi, to by asi nebola dobrá 

cesta.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Palkovič.  

Mgr. Tomáš   P a l k o v i č ,  poslanec MsZ: 

Ja len pre doplnenie, že s tými dostatočnými 

kapacitami som naozaj myslel to, že aj v rámci magistrátu 

kľudne presunom, alebo keď je to kvôli nejakému projektu 

potrebné, kľudne projektové riadenie. To nemusia byť nejakí 

odborníci špeciálne na cyklodopravu. A môže to byť 

ktokoľvek, kto vie pomôcť. Napríklad s projektovým 

riadením, s projektovaním, eem, s akýmikoľvek činnosťami 

okolo tohto. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Nech sa páči, poprosím zarea zareagovať.  

Mgr. Tomáš   P e c i a r , oddelenie dopravného 

inžinierstva: 

Dobrý deň. 
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V prvom rade by som sa vám chcel ospravedlniť, že až 

tak neskoro predkladáme ten materiál. Je to z dôvodu 

nejakých zdravotných komplikácií, ktoré som mal. Malo to 

byť predložené už skorej. Medzitým sme mali kovidkrízu. 

Chcel by som tento materiál odporučiť na, ná, z aha, 

odpovedám. Okej. 

Eee. Čiže mali sme tam jednu otázku. Finančné krytie 

všetkých opatrení z plánu na rok 2020. 

Je to taká zapeklitá otázka z dôvodu, že mmm eee 

cyklotrasy majú taký rôzny vývoj. Niektoré sa snažíme robiť 

takpovediac reaktívne. Napríklad, keď sa mení asfalt. 

Momentálne máme v Petržalke Mamateyovu, Jiráskovú, kde sme 

rovno urobili nejaký projekt organizácie dopravy 

a pridávame tam cyklotrasy veľmi reaktívne. Hej? že nie je 

to nejaká plánovaná vec. 

Čiže, niektoré veci, ktoré sú u ešte v tomto akčnom 

pláne, eee sú ako keby eeee navyše. Hej? že že sme, nejaké 

veci pridali.  

Samozrejme, je to z kapacitných dôvodov potom na úkor 

niektorých, ktoré, ktoré sú tam zaradené. 

Myslím si, že to finančné krytie na tento rok je 

určite dostatočné, ale budú určite zmeny rozpočtu v rámci 

nejakých rekonštrukcií, podľa toho, ako dostávam. Totižto, 
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napríklad tie rekonštrukcie z kapitálových výdajkov, 

výdajov boli robené na základe nejakých odhadov, až teraz 

dostávam konkrétne péházetky (PHZ), kde, kde mám 

konkrétnejšie ceny a tým pádom budem musieť niekde, niekde 

ubrať a niektoré, niektoré cyklotrasy sú oveľa v akútnejšom 

stave na rekonštrukcie.  

Čiže, čiže niektoré veci musíme, musíme vymeniť. 

Respektíve je to vhodné pre rozvoj cyklodopravy. Aj, aj 

kvôli tomu, že v zásade potrebujeme zahustiť širšie 

centrum. A snažíme sa riešiť v prvom rade cyklodopravné 

trasy. 

Čiže, nie tak ako po ostatné roky, keď sa, keď sa 

väčšinou budovali nejaké cykloturistické trasy, tak teraz 

sa to snažíme robiť naozaj hlavne cyklodopravne.  

Lamač stále nie je dokončený. 

Áno, Ostružinovský chodník je, eee v pondelok by som 

mal dostať práve péházetku (PHZ) na ná Zidiny 

a Ostružinovský chodník, čo je práve to, to spojenie. Je to 

v pláne na rekonštrukciu na ešte v tomto roku 2020. 

Čiže, tak ako to vlastne bolo v tom badžete (budget) 

už na minulý rok.  

Ešte pre pre informáciu pre tých, ktorí nevedia 

vlastne. 
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V roku 2019 ja som nastúpil v novembri. Čiže vlastne 

ten dvetisícdevätnásty rok som nejak nevedel ovplyvniť. Ale 

samozrejme, som sa nejaký čas do toho dostával a momentálne 

mám od mája nového kolegu, ktorý robí in haus (in house) 

projektovanie organizácie dopravy. To znamená, nie úplne 

zložité projekty s nejakými majetko-právnymi vyrovnaniami 

atď., atď. Ale také tie jednoduchšie projekty, ktoré vieme 

v komisii dopravy posunúť ďalej a dúfam, že už na budúci 

týždeň uvidíte prvé výsledky z nich. Nie realizácie, ale, 

ale výsledky ako že už budú určené a realizácie budú 

v blízkej budúcnosti.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani viceprimátorka Kratochvílová. 

Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja by som len krátku poznámku v podstate k tomu, čo 

povedal Tomáš. On pomenoval celý ten proces.  

My sme dali vypracovať našemu oddeleniu stavebných 

činností taký zoznam, alebo zásobník projektov. Nie sú to 

len dopravné po projekty, aj keď väčšina je dopravných. Sú 
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tam aj opravy, alebo rekonštrukcie našich zariadení, alebo 

budov.  

Ale len tá tabuka, som chcela povedať, že má 

šesťstošesťdesiatdva riadov. Len aby ste mali predsatavu, 

že to je naozaj akože obro obrovské zadanie. A ja to 

hovorím hlavne v kontexte s tým počtom zamestnancov na 

magistráte.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 

Bol predložený jeden pozmeňujúci návrh od pána 

poslanca Palkoviča, eee, ktorý spočíva v tom, že doterajší 

text sa označuje ako bod A, text uznesenia a dopĺňa sa bod 

bé (B), ktorý znie: 

Žiada primátora o zabezpečenie, teda mestské 

zastupiteľstvo žiada primátora o zabezpečenie dostatočných 

zamestnanenských kapacít, pre vykonávanie agendy rozvoja 

pešej a cyklistickej dopravy. V termíne do 21. 10. 2020. 
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Pán primátor,  

môžte dať o tomto pozmeňujúcom návrhu hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo dvaja. 

Prítomných tridsaťjedna. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 48-Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 
 

návrh p. Palkoviča – časť B uznesenia 

 Prítomní: 31 Áno 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 
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M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

J. Krúpa   R. Kunst  

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová   J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
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Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
 

 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

A teraz budeme hlasovať ešte aj o teda časti 

A uznesenia, ktorá zostala. 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje správu o plnení 

Akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 

2019 a Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 

na rok 2020. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 860 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovalo tri. 

Prítomných tridsaťdva. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 48-Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 
 

hlasovanie o pôvodnej časti uznesenia ako bodu A 

 Prítomní: 32 Áno 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva NEHLASOVAL  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

J. Krúpa   R. Kunst  

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová NEHLASOVAL 
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Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
 
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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A. schvaľuje 

správu o plnení Akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej 

dopravy za rok 2019 a akčný plán rozvoja cyklistickej a 

pešej dopravy na rok 2020. 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

o zabezpečenie dostatočných zamestnaneckých kapacít 

pre vykonávanie agendy rozvoja pešej a cyklistickej 

dopravy. 

T: 21. 10. 2020 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 49 NÁVRH DODATKU Č. 1 K ZMLUVE O 
SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCIÍ PROJEKTOV 
V PODFINANCOVANÝCH MESTSKÝCH 
ČASTIACH HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo štyridsaťdeväť, zme. 

Je to štyridsaťdeväť, že? Áno. 
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Návrh dodatku číslo 1 k zmluve o spolupráci 

pri realizácií projektov v podfinancovaných mestských 

častiach hlavného mesta SR Bratislavy. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Budeme hlasovať o návrhu uznesenia,  

mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

po A, schvaľuje Dodatok číslo 1 k zmluve o spolupráci 

pri rel pri realizácií projektov v podfinancovaných 

mestských častiach hlavného mesta SR Bratislavy, a to 

v zmysle toho bodu jedna a dva, ktoré sú uvedené v návrhu 

uznesenia, 

a po bé (B) splnomocňuje primátora hlavného mesta, aby 

podpísal tento dodatok. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 
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(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsať, proti nula, zdržalo sa nula a nehlasovali 

dvaja. 

Prítomných tridsaťdva. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 49-Návrh dodatku č. 1 k zmluve o spolupráci pri 
realizácií projektov v podfinancovaných mestských častiach 

hlavného mesta SR Bratislavy 
 

 Prítomní: 32 Áno 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
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Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

J. Krúpa   R. Kunst  

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová NEHLASOVAL 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 201/ 2019 zo dňa 27. 6. 2019 v zmysle Dodatku 

č. 1 k Zmluve o spolupráci pri realizácií projektov v 

podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 1 k Zmluve o spolupráci pri realizácií 

projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného 

mesta SR Bratislavy 

 

Uznesenie  
zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci pri realizácií projektov 

v podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta SR 

Bratislavy, s mestskými časťami hlavného mesta SR 

Bratislavy Bratislava-Vrakuňa, Bratislava-Dúbravka a 

Bratislava-Karlova Ves, o financovaní investičných 

projektov v týchto mestských častiach hlavného mesta SR 

Bratislavy, v nasledovnom znení: 

1. v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sa zlučujú 

projekty: 

- projektová dokumentácia a vybudovanie parkoviska 

na ulici Pod Rovnicami v sume 144 450,00 Eur, 
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- projektová dokumentácia pre parkovací dom na ulici 

Pustá v sume 104 450,00 Eur, 

- vybudovanie nadstavby parkoviska na ulici Ľ. Fullu 

v sume 470 000,00 Eur, v celkovej sume 718 900,00 

Eur a hlavné mesto SR Bratislava poskytne celú 

sumu 718 900,00 Eur iba na vybudovanie nadstavby 

parkoviska na ulici Ľ. Fullu, 

2. mestskej časti hlavného mesta SR Bratislavy 

Bratislava-Dúbravka poskytne hlavné mesto SR 

Bratislava: 

- transfer na realizáciu parkovacích miest na 

uliciach M. Sch. Trnavského, Homolova, Ľ. Zúbka, 

Damborského, Barková, M. Sch. Trnavského, 

Dubravčická, pod Záhradami, Pri Kríži v celkovej 

alokácii 396 000,00 Eur, z ktorých ostáva na 

dočerpanie 194 859,83 Eur, 

- transfer v sume 30 000,00 Eur na „Opravu ihrísk v 

mestskej časti Dúbravka“ a zároveň sa vypúšťa suma 

30 000,00 Eur na tento projekt z realizácie 

projektov v kompetencií hlavného mesta SR 

Bratislavy na území mestskej časti hlavného mesta 

SR Bratislavy Bratislava-Dúbravka. 
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B. splnomocňuje 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

podpísať dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci pri realizácií 

projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného 

mesta SR Bratislavy, s mestskými časťami hlavného mesta SR 

Bratislavy Bratislava-Vrakuňa, Bratislava-Dúbravka a 

Bratislava-Karlova Ves. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 50 SCHVÁLENIE NÁVRHU ŠTATÚTU PROJEKTU 
BÝVANIA SO SOCIÁLNOU PODPOROU V 
SÚLADE SO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝM 
NARIADENÍM HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY BRATISLAVY Č. 1/2006 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej. To znamená, že bod päťdesiat, Schválenie 

návrhu štatútu projektu bývania so sociálnou podporou 

v súlade so všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy číslo 1/2006. 
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Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pani Štasselová. 

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,   

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

My sme tento bod prerokovali na komisii sociálnych 

vecí, zdravotníctva, rozvoja 10. 6. 2020. A komisia prijala 

k tomuto bodu uznesenie eee, mmm po prerokovaní materiálu 

odporúča  mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy schváliť Štatút projektu 

dostupného bývania so sociálnou podporou v súlade so 

všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta eee Slovenskej 

republiky  Bratislavy číslo 1/2006 a zároveň ma poverila 

predniesť na rokovaní zastupiteľstva k predmetnému bodu 

doplňujúci návrh týkajúci sa vyčíslovania príjmov vo vzťahu 

k životnému minimu, konkrétne, aby bolo dopísané, že 

životné minimum sa posudzuje na všetky spoluposudzované 

osoby žiadateľa. To je na celú jeho rodinu, s ktorou bude 

v byte bývať.  

A ten, tá to doplnenie znie: 

V článku 2 odsek 1 Podmienky pre zaradenie do 

Projektu dostupného bývania doplniť písmeno dé (d) v znení:   
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Nepres, eee, ne. Nepresadz, nepresahovať mesačným 

príjmom štvornásobok životného mim minima, ktoré posudzuje 

na všetky spoluz posudzované osoby žiadateľa, to je na celú 

rodinu, s ktoru bude v byte bývať. 

Eee. Predkladám tento, toto doplnené uň uznesenie aj 

komisii.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Je tam ešte možnosť, že to si zoberie pán primátor 

autoremedúrou. Neviem, či nie ste dohodnutí. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môžem?  
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Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Môžete. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak si to beriem autoremedúrou. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Uhm. Dobre. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Sme okej. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Takže, ak si to pán predkladateľ berie autoremedúrou, 

tak ideme hlasovať o materiáli Návrh štatútu projektu 

bývania so sociálnou podporou so zmenou, ktorú navrhla eee 

pani viceprimátorka. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 872 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo tri. 

Prítomných tridsaťjedna. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 50-Schválenie návrhu štatútu projektu bývania so 
sociálnou podporou v súlade so všeobecne záväzným 

nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 1/2006 

 Prítomní: 31 Áno 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 
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P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

J. Krúpa   R. Kunst  

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová NEHLASOVAL 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová NEHLASOVAL 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

O. Kríž  

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Schválenie návrhu štatútu projektu bývania so sociálnou 

podporou v súlade so všeobecne záväzným nariadením hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2006 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

štatút projektu dostupného bývania so sociálnou 

podporou v súlade so všeobecne záväzným nariadením hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2006 z 30. marca 

2020 o nájme bytov a obytných miestností v zariadeniach 

určených na trvalé bývanie. 

koniec poznámky) 
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BOD 51 NÁVRH NA POSKYTNUTIE DOTÁCIE PRE 
BRATISLAVSKÉ DOBROVOĽNÍCKE CENTRUM V 
SUME 10 000,00 EUR Z ROZPOČTU 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo päťdesiatjedna na Návrh na 

poskytnutie dotácie pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum 

v sume desaťtisíc Eur z rozpočtu hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Pán poslanec Polakovič. 

Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ja len veľká vďaka všetkým dobrovľníkom 

a dobrovoľníčkam, ktorí aj tuná v Starej tržnici nám 

pomáhali počas eee, počas kovidkrízy a naozaj veľký rešpekt 

aj dobrovoľníckemu centru. Vďaka.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o návrhu na poskytnutie dotácie 

pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum v sume desaťtisíc 

euro, tak ako je v ro, uvedené v materiáli. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali dvaja. 

 

Prítomných tridsaťjedna. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 51-Návrh na poskytnutie dotácie pre Bratislavské 
dobrovoľnícke centrum v sume 10 000,00 Eur z rozpočtu 

hlavného mesta SR Bratislavy 

 Prítomní: 31 Áno 29 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

J. Krúpa   R. Kunst  

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová NEHLASOVAL 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 
 
SaS-OKS_NOVA:   
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Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na poskytnutie dotácie pre Bratislavské dobrovoľnícke 

centrum v sume 10 000,00 Eur z rozpočtu hlavného mesta SR 

Bratislavy 

Uznesenie  
zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

poskytnutie dotácie Bratislavskému dobrovoľníckemu centru 

v sume 10 000,00 Eur z rozpočtu hlavného mesta SR 

Bratislavy. 

koniec poznámky) 
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BOD 53 INFORMÁCIA O STAVE REALIZÁCIE 
NOSNÉHO SYSTÉMU MHD V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod číslo päťdesiattri myslím. 

(poznámka: počuť ženský hlas „áno“) 

Eee. Informácia o stave realizácie Nosného systému 

emhádé (MHD) v Bratislave. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Pani Pätoprstá,  

máte slovo. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Pán primátor,  

materiál je v podstate lepší ako minule, len vás 

chcem veľmi pekne poprosiť, ak by ste si mohol 

autoremedúrou zobrať tento návrh: 

eee, čiže v časti A to zoberieme na vedomie 

a v časti bé (B) uznesenie by bolo, že žiadame primátora, 

aby bola v ďalšej správe o nosnom systéme informácia 

o stave realizácie prislúchajúcich bezberiérových 
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prístupových chodníkov a mosta pre peších cez Chorvátske 

rameno k zástavke Gešajova (Gessajova), ktoré prislúcha 

k druhej etape električky v Petržalke a ktoré nie sú 

súčasťou projektovej dokumentácie druhej etapy preplácanej 

zo zdrojov Európskej únie, tak ale sú dôležitou súčasťou 

vyvolaných investícií, aby bola petržalská električka 

prirodzenou súčasťou verejných priestorov.  

je to možné?  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Ďakujem. 

Beriem si to autoremedúrou. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A zároveň odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Čiže ideme hlasovať o materiáli číslo päťdesiattri, 

v časti A berieme na vedomie 

a v časti bé (B) autoremendúrou si pán primátor prijal 

uznesenie, ktoré doplní na budúce eee materiál. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Eee. Môžte teraz nechať pani poslankyňu pracovať?  

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Môžme dať hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ona sa potrebuje sústrediť teraz.  

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula  

nehlasovali štyri. 

Prítomných tridsaťdva. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 53-Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD 
v Bratislave 

 Prítomní: 32 Áno 28 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

J. Krúpa   R. Kunst  
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A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá NEHLASOVAL 

Z. Zaťovičová NEHLASOVAL 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  NEHLASOVAL 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  

 

 

 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD 

v Bratislave 

Uznesenie  
zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie. 

informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v 

Bratislave (NS MHD). 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby bola v ďalšej správe o NS MHD informácia o stave 

realizácie bezbariérových chodníkoch a pešej lávky cez 

Chorvátske rameno k zastávke Gessayova II. etapy električky 

v Petržalke, ktoré nie sú súčasťou projektovej dokumentácie 

pre stavebné povolenie, ale sú dôležitou súčasťou 

vyvolaných investícií tak, aby bola petržalská električka 

prirodzenou súčasťou verejných priestorov. 

koniec poznámky) 

 

 

 

BOD 54 NÁVRH DOHODY O PRELOŽKE 
PLYNÁRENSKÉHO ZARIADENIA A NÁVRH 
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ZMLUVY O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA 
PRE PROJEKT MODERNIZÁCIA 
ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ, DÚBRAVSKO-
KARLOVESKÁ RADIÁLA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo päťdesiatosem, prepáčte, 

päťdesiatštyri, som nejak preskočil, ale blížime sa, 

vydržte.  Návrh Dohody o preložke plynárenského zariadenia 

a návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena pre projekt 

Modernizácia električkových tratí, Dúbravsko-Karloveská 

radiála. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o materiáli, tak ako je uvedené 

v texte. 

 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 
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primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo štyri. 

Prítomných dvadsaťosem. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 54-Návrh Dohody o preložke plynárenského zariadenia 
a návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena pre projekt 

Modernizácia električkových tratí, Dúbravsko-Karloveská 
radiála 

 Prítomní: 28 Áno 24 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 4 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 
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R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám.  Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

J. Krúpa   R. Kunst  

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová NEHLASOVAL 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová NEHLASOVAL P. Cmorej  NEHLASOVAL 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

O. Kríž  

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh Dohody o preložke plynárenského zariadenia a návrh 

Zmluvy o zriadení vecného bremena pre projekt Modernizácia 

električkových tratí, Dúbravsko-Karloveská radiála 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

návrh dohody o preložke plynárenského zariadenia s 

prílohami a návrh zmluvy o zriadení vecného bremena. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 55 NÁVRH NA ZVERENIE PAMÄTNÍKOV DO 
SPRÁVY PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE 
GENERÁLNY INVESTOR BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo päťdesiatpäť, Návrh na zverenie 

pamätníkov do správy príspevkovej organizácie Generálny 

investor Bratislavy. 
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Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu na zverenie pamätníkov do pri 

príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislava, tak 

ako je uvedené v materiáli.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali traja. 

Prítomných dvadsaťosem. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 55-Návrh na zverenie pamätníkov do správy 
príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy 

 

 Prítomní: 28 Áno 25 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák NEHLASOVAL 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám.  Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

J. Krúpa   R. Kunst  

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová NEHLASOVAL 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zverenie pamätníkov do správy príspevkovej 

organizácie Generálny investor Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zverenie nehnuteľného majetku, a to Pamätníka obetiam 

rasizmu a neonacizmu, k. ú. Petržalka, Pamätníka Milana 

Rastislava Štefánika, k. ú. Nivy, Pamätníka obetiam 

komunizmu, k. ú. Staré Mesto, Pamätníka Sviečkovej 
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manifestácie, k. ú. Staré Mesto a Busty Pavla Országha 

Hviezdoslava, k. ú. Staré Mesto, do správy príspevkovej 

organizácie Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 

Bratislava, IČO 00698393, za účelom ich správy a údržby. 

s podmienkami: 

1. Nedôjde k predaju nehnuteľností zo strany príspevkovej 

organizácie Generálneho investora Bratislavy 

v prospech tretích osôb. 

2. V prípade, ak príspevková organizácia Generálny 

investor Bratislavy prestane nehnuteľnosti užívať na 

uvedené účely, je povinná predmet zverenia v lehote 60 

dní vrátiť do priamej správy hlavnému mestu SR 

Bratislave. 

3. Protokol o zverení nehnuteľného majetku bude 

príspevkovou organizáciou Generálny investor 

Bratislavy podpísaný do 90 dní odo dňa schválenia 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy, inak uznesenie stratí platnosť. 

4. Príspevková organizácia Generálny investor Bratislavy 

na seba preberá záväzok, že bude stavebné, 

rekonštrukčné práce a stavebné zhodnotenia predmetu 

zverenia realizovať z vlastných finančných zdrojov, 
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resp. prostredníctvom dotácií zo štrukturálnych a 

environmentálnych fondov. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 58 NÁVRH NA SPÄŤVZATIE VÝPOVEDE ZMLUVY 
O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU 
Č. 07 83 00171800 ZO DŇA 13.07.2018 
V ZNENÍ DODATKOV Č. 1 A 2  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod číslo päťdesiatosem, Návrh na späťvzatie výpovede 

Zmluvy o nájme nebytového priestoru číslo 07 83 00171800 

zo dňa 13. 7. 2018 v znení dodatkov č. 1 a 2. 

Otváram diskusiu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o návrhu tak, ako je uvedené 

v materiáli. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo dvaja. 

Prítomných dvadsaťosem. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č.58-Návrh na späťvzatie výpovede Zmluvy o nájme 
nebytového priestoru č. 07 83 00171800 zo dňa 13. 07. 2018 

v znení dodatkov č. 1 a 2 

 Prítomní: 28 Áno 26 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 
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J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám.  Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

J. Krúpa   R. Kunst  

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová NEHLASOVAL 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na späťvzatie výpovede Zmluvy o nájme nebytového 

priestoru č. 07 83 00171800 zo dňa 13. 07. 2018 v znení 

dodatkov č. 1 a 2 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje 

späťvzatie výpovede zmluvy o nájme nebytového priestoru  

č. 07 83 0017 18 00 zo dňa 13. 07. 2018 v znení dodatkov  

č. 1 a 2. 

koniec poznámky) 
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BOD 59 NÁVRH NA ZRUŠENIE ZMLUVNÉHO 
PREDKUPNÉHO PRÁVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY NA POZEMOK V BRATISLAVE, 
K. Ú. STARÉ MESTO, PARC. Č. 2401/60, 
MOZARTOVA ULICA VO VLASTNÍCTVE 
MANŽELOV BYALKOVCOV 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod dvac päťdesiatdeväť, nás návrh na zrušenie 

zmluvného predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy 

na pozemok v katastrálnom území Staré Mesto Mozartova ulica 

vo vlastníctve manželov Byalkovcov. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ešte doplním asi už sme skončili diskusiu, tak za 

predkladateľov uvediem, v pôvodnom materiáli bol tridsať 

dní od schválenia uznesenia, ale kvôli koronavírusu sa to 

posunulo na stodvadsať dní od schválenia uznesenia. Bude 

podpísaná tá dohoda. Takže inak je to to isté, čo ste mali 

aj predtým.  
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Môžme hlasovať teda o tom znení, ako bolo predložené. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo dvaja. 

Prítomných dvadsaťdeväť. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 59-Návrh na zrušenie zmluvného predkupného práva 
hlavného mesta SR Bratislavy na pozemok v Bratislave, k. ú. 

Staré Mesto, parc. č. 2401/60, Mozartova ulica vo 
vlastníctve manželov Byalkovcov 

 Prítomní: 29 Áno 27 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 
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M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám.  Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

J. Krúpa   R. Kunst  

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová NEHLASOVAL 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
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Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zrušenie zmluvného predkupného práva hlavného 

mesta SR Bratislavy na pozemok v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, parc. č. 2401/60, Mozartova ulica vo vlastníctve 

manželov Byalkovcov 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy 

vyplývajúceho z čl. 6 kúpnej zmluvy č. 49400368/Nü zo dňa 

05. 09. 1994 na pozemok registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, 

parc. č. 2401/60 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 

18 m², zapísaného na LV č. 4984, 

s podmienkou: 

Dohoda o zrušení predkupného práva bude Alexeyom Byalko a 

Nataliou Byalko podpísaná do 120 dní od schválenia 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 
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Bratislavy. V prípade, že dohoda o zrušení predkupného 

práva nebude Alexeyom Byalko a Nataliou Byalko v uvedenom 

termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 60 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 
VO VÝMERE 10,07 M² V STAVBE BEZ 
SÚPISNÉHO ČÍSLA – PODCHOD NA 
HODŽOVOM NÁMESTÍ V BRATISLAVE, V K. 
Ú. STARÉ MESTO, FORMOU OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 
PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo šesťdesiat, ná, a teraz pôjdeme 

asi v podstate rýchlo, sú tu, je tu päť bodov, všetko čo sa 

týkajú Hodžovho námestia.  

Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 

10 metrov, desať celá nula sedem metra štvorcového v stavbe 

bez súpisného čísla, podchod na Ho Hodžovom námestí 

v Bratislave. Staré Mesto, formou obchodno verejnej súťaže 

a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 
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Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

Adam Berka, 

nech sa páči. 

Mgr. Art. Adam   B e r k a , poslanec MsZ: 

Ja by som rád dal po procedurálny návrh, aby sme 

spojili diskusiu pre tieto body. A to je šesťdesiat až šes 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ne ne nerob. Nemáme prečo. 

Mgr. Art. Adam   B e r k a , poslanec MsZ: 

Ja chcel by som vystúpiť v diskusnom príspevku. Čiže, 

ale ku všetkým štyrom bodom. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Keď to povieta, pán poslanec, teraz, tak my to, bude 

to ako keby ku všetkým štyrom.  

 

Mgr. Art. Adam   B e r k a , poslanec MsZ: 

Okej. Tak.  
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Tak ale chcem dať ten diskusný príspevok, nie ten 

procedurálny.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, okej. To je. To znamená, že teraz je diskusia 

a keď teraz stlačíš, tak máš svoj diskusný príspevok. Ešte 

dvadsaťštyri sekúnd.  

Aha, prečo to nejde normálne ten veľký diskusný?  

Tak. Nech sa páči. 

Mgr. Art. Adam   B e r k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som rád podal pozmeňujúci návrh k trom zo 

štyroch týchto bodov.  

A ja som o tomto komunikoval aj s kolegami. Ide 

o takú vec. Mmm. V Starom Meste nám záleží na tom, aby 

ekonomika a vôbec ponuka služieb a obchodov fungovala na 

udržateľnej báze. My sa zaoberáme tým, ako v Starom Meste 

nastavovať obchodné súťaže tak, aby sme dosiahli čo 

najlepšie výsledky. A jedným z tých takých asi 

najobjektívnejších kritérií je práca s cenou. Eee.  
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Preto by som rád dal pozmeňovací návrh, pozmeňujúci 

návrh v prípade bodov šesťdesiatjedna až šesťdesiattri, aby 

sme znížili minimálnu cenu nájomného v týchto, v týchto 

predmetných súťažiach.  

Vysvetlím prečo. 

Cena nájomného pre tieto súťaže je stanovená vysokými 

nákladmi, ktoré sú spojené s prevádzkou podchodu na 

Hodžovomm námestí, avšak táto cena generuje, vytlačila 

v podstate tento systém a tento stav v podchode vytlačil 

ceny nájomného na veľmi vysoké sumy. Tie sumy sa nachádzajú 

okolo tridsať met, euro na meter štvorcový za mesiac. A iba 

pripomeniem, že v prípade mnohých obchodných priestorov, 

úspešných obchodných priestorov tam kde nekrachujú 

prevádzky sa pohybuje nájom okolo desať euro za meter 

štvorcový v okolí.  

Preto by som dal návrh na zníženie namiesto tých 

tridsať na, vychádza to približne pätnásť až dvadsať Eur na 

meter štvorcový v jednotlivých priestoroch. Ja mám 

pozmeňujúci návrh pre každú z tých jedných súťaží. Ide 

o to, je jediný cieľ sledujeme, aby sa nám do súťaží 

obchodných prihlásilo čo najviac uchádzačov.  

Tým, že stanovíme veľmi vysokú cenu hneď na začiatku 

súťaže ako minimálnu, tým diskvalifikujeme a v podstate 

dávame nabok veľkú, veľkú skupinu ľudí, ktorí by 

potenciálne mohli sa uchádzať o tieto priestory.  
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Hrozí to, čo nám hrozí v mnohých priestoroch v meste, 

či už mestských alebo súkromných, že veľa priestorov je 

prázdnych. Netreba, netreba sa nechať pomýliť tým, ako sa 

pohybujú ceny nájmov na realitných portáloch, podstatné je 

sledovať prevádzky, ktoré úspešné podnikajú. A keď si 

prejdete mestom a keď sa pozriete na úspešné príbehy aj 

podnikateľov v tomto meste a spýtate sa ich a zistíte aký, 

aké nájmy platia, dostanete sa na oveľa nižšie sumy a vtedy 

zistíte, čo je tá suma, ktorá je udržateľná.  

Každopádne. V tejto súťaži nenavrhujem nič meniť. 

Vyhráva najvyššia ponuka, tak ako by vyhrávala doteraz, ale 

navrhujem znížiť o približne tridsať až päťdesiat percent 

tú základnú sumu naj, minimálneho nájomného, ktoré žiadame 

v týchto priestoroch.  

Týka sa to tých troch najväčších priestorov.  

Čiže, toto je (gong), len chceme zistiť, získať 

väčšiu skupinu súťažiacich.  

To je všetko.  

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 
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Eee s faktickou pán poslanec Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja sa chcem iba opýtať, že či tá znížená cena potom 

pokryje aspoň tie náklady, že v prípade, že by boli úspešní 

títo uchádzači, ktorí nemôžu dať viacej, aby sa nám 

nestalo, že budeme na na to doplácať? Že či to máme 

zrátané?  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Adam Berka,  

nech sa páči. 

Mgr. Art. Adam   B e r k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Eee. To je tak. V prvom rade sa musíme pozrieť na to 

eee, či sú náklady, ktoré máme s prevádzkou podchodu reálne 

a do akej miere vieme pracovať s nákladmi.  

Eee. V prípade, ak by sa v podchode nachádzali dva, 

namiesto desiatich obchodov, nebola by šanca pokryť tieto 
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náklady. Tie obchodné prevádzky, ktoré sa nachádzajú 

v podchode, slúžia na to, aby nám pomohli pokryť čo najviac 

týchto nákladov, ale neznamená to vždy, že tie prevádzky 

musia pokryť všetky náklady. 

To znamená, že v prípade, ak sa nám nepodarí nájsť 

nájomcov vôbec, tak tú stratu budeme mať ešte väčšiu.  

To znamená, že jediné, čo týmto sledujeme, aby sme 

zvýšili šance na nájdenie vhodných nájomníkov, ktorí budú 

schopní platiť nájomné a ktorí sa nájdu v čo najkratšej 

dobe.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán posl, pán kontrolór Miškanin. 

Ing. Marián   M i š k a n i n , PhD., mestský kontrolór 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ja si dovolím upozorniť vážených poslancov, že na 

februárovom zastupiteľstie zastupiteľstve ste schválili 

návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva, kde sa 

schvaľovali všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží 

na prevod a nájom nehnuteľného majetku a v uznesení bolo 

určené, že ceny nájmu sa určujú podľa Rozhodnutia primátora 

33 čís z roku 2015. 
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Čiže, treba mať na zreteli to, že my máme stanovené 

nejaké všeobecné podmienky a mali by sme ich dodržať.  

Čiže, možno je otázka na spracovateľa, že tie 

minimálne ceny, ktoré sú v tých súťažiach, či sú určené 

v súlade s tým Rozhodnutím primátora 33 2015 a ak sú, tak 

asi by sme pod tie ceny nemali ísť.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Poprosím reakciu nášho oddelenia. 

JUDr. Marta   M a c o v á ,    vedúca oddelenia nájmu 

majetku: 

Minimálne ceny samozrejme 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poprosím na mikrofón iba. 

JUDr. Marta   M a c o v á ,    vedúca oddelenia nájmu 

majetku: 
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Minimálne ceny sú samozrejme spracované, vyčíslené 

v zmysle Rozhodnutia primátora plus je k nim vyrátaná, 

dorátaná výška nákladov na meter štvorcový, ktoré súvisia 

s prevádzkou podchodu. 

Takže, najnižšia výška nájomného je vždy určená 

v každom jednom materiále v dôvodovej správe.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Možno ja poviem k tomu iba niečo. 

Že samozrejme, že aj mesto skúša a hľadá najlepšiu 

formu ako prenajať nejaké priestory. Nemusí to byť vždycky 

cena. Eee. Je to relatívne komplikovaná vec. Trápime sa 

s tým priestorom na Laurinskej. Hľadáme možno nejakú 

zaujímavú funkciu a tak ďalej.  Tá cena stále ostáva 

nejakým spôsobom dôležitá.  

Nechcel by som tu teraz tu robiť na kolene túto vec, 

lebo je to niekde na kolene robiť to nejakým pozmeňovákom 

na zastupiteľstve. Ja by som  možno poprosil, že posuňme to 

ďalej. Uvidíme, môžme my rozbehnúť tieto obchodné mmm 

obchodné verejné súťaže a uvidíme ako budeme úspešní a keď 

nebudeme, tak myslím, že už na septembrovom by sme to mohli 
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zmeniť. Už na septembrovom budeme vedieť, či sme boli 

úspešní, alebo nie.  

My, mýlim sa?  

Ne nepočujem. To znamená, že nech sa páči.  

JUDr. Marta   M a c o v á ,    vedúca oddelenia nájmu 

majetku: 

Na októbrovom. V septembri sa tieto vyhlásené súťaže 

budú vyhodnocovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha. Vlastne, takže takto to bude. Ale budeme vedieť 

minimálne, že či máme uchádzačov a koľko a že či to je 

nejaká normálna vec.  

Takže, to je, to je môj zá, návrh zatiaľ.  

Nech sa páči,  

pán poslanec  Berka. 

Mgr. Art. Adam   B e r k a , poslanec MsZ: 

Ďak, ďakujem pekne za slovo. 

No, ja chcem len povedať, že to nie je robené na 

kolene, lebo sa tomu venujem týždne. 
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To znamená, že je to problematika, ktorú sledujeme aj 

v Starom Meste dlhé mesiace. A a my sa s tým zaoberáme.  

To znamená, že kebyže išlo o nejaké priestory, ktoré 

sú marginálne, tak si poviem, že dobre, kašlime na to, 

poďme, poďme to skúsiť znova na nejakom inom priestore, ale 

to Hodžove námestie je dosť, dosť centrálna pozícia v rámci 

Starého Mesta.  

To znamená, že v prípade, v prípade ak nie sme si 

istí, že máme to najlepšie z možných riešení teraz, tak by 

som nenavrhoval vypisovať tú súťaž vôbec, pretože to, čo sa 

snažím navrhnúť je zlepšenie tej súťaže. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Len neviem, či zlepšenie tejto súťaže sa má 

robiť na zastupiteľstve ako priamo pozmeňovacím návrhom. To 

je jediný môj problém s týmto, hej, že?  

Ako, mohlo to ísť na finančnú komisiu, mohlo to ísť  

Mgr. Art. Adam   B e r k a , poslanec MsZ: 

My sme to, my sme na tom diskutovali aj na finančnej 

komisii, už to bolo ku koncu programu po štyroch hodinách 

to, kde bolo minimum ľudí. A tak diskutoval som o tom 

v poslaneckom klube. (gong) Je to, využil som všetky  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

To znamená, že eee máte teda, pán poslanec, že 

konkrétny návrh?  

Zoberme si nejaký príklad. Zoberme si príklad eee 

číslo šesťdesiattri, deväťdesiattri celá sedemdesiatjedna 

metrov štvorcových, vy mi budete vedieť povedať a kolegyni, 

že koľko tam je minimálna suma?  

Te ten skoro stometrový priestor.  

A vlastne ona je všade rovnaká. By mala byť.  

JUDr. Marta   M a c o v á ,    vedúca oddelenia nájmu 

majetku: 

V prípade materiálu šesťdesiattri to je nájom 

nebytového priestoru deväťdesiat 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Vieme?  
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JUDr. Marta   M a c o v á ,    vedúca oddelenia nájmu 

majetku: 

tri metrov štvorcových, je najnižšia výška nájomného 

v sume osemtisíctristoosemdesiatpäť Eur štyridsať centov.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že nemáme na meter asi. Aby sme to vedeli 

porovnávať.  

No, ja by som iba chcel vedieť, že aký je návrh teda, 

že.  

M máš konkrétny návrh? Ktorým to ideme zmeniť?  

Dobre. Prejdime si faktické a pán poslanec Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

No pre mňa by toto všetko dávalo logiku vtedy, ak by 

tá súťaž už bola raz neúspešná. Že stanovili sme cenu 

a nenašiel sa žiadny uchádzač a tým pádom zostal voľný 

priestor. A vtedy to má logiku, že áno, prenajmime to aspoň 

za niečo. Môžme teoreticky ísť aj pod náklady. Lebo lepšie 
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niečo, ako nič. Ale absolútne mi to nedáva žiadnu logiku 

v stave, keď, keď nevieme ako sa vyjadrí trh.  

Čiže, ja by som to, ak môžem teda, ja by som to 

spravil asi tak. Že nechajme vyjadriť sa trh do toho 

septembra. V septembri budeme vedieť ako tá súťaž dopadla 

a samozrejme, logicky, keď v septembri sa to nevyjadrí 

a priestory zostanú voľné, znížme tú minimálnu cenu. To mi 

dáva logiku. To druhé mi logiku nedáva moc.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Vagač. 

Ing. Matej   V a g a č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len zareagujem teraz. Že však ideme robiť súťaž. 

My len dávame tú najnižšiu hranicu nižšie, to znamená, že 

nám môže tá súťaž vyprodukovať aj vyššie. Ale keď ju dáme 

vysoko, tak tam nemusíme dostať nikoho.  

To znamená, že ten, tá racionalita toho návrhu je 

v tom, že vyskúšajme tú latku základnú odkiaľ, odkiaľ sa 

odrážam, dať nižšie a a v tej súťaži to môže byť aj vyššie. 
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Ale čo keď sa nám stane, že pri tej vyššej sa to nedodrží. 

To je jedna vec.  

A druhá vec. 

Je predsa na nás, že ak by tá súťaž nebo, nepokrývala 

náklady, tak my ju môžme zrušiť. Áno?  

To znamená, že my stále máme tie tromfy v rukách, 

akurát sa nám môže stať, že keď sme položili latku vyššie, 

tak v septembri môžme mať aj oči pre plač, že nebude nič. 

Takto sa nám môže, môže sa stať, že sa trafíme na na tú 

nulu.  

Čiže, neobchádzame to, čo sa sa tu hovorilo. To je 

súťaž.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Ja, ja poprosím ešte reakciu pána Miškanina ako 

o nejakom procesnom, k procesnému nejakému. Predsa on 

hovorí, že máme schválený materiál. 

Nech sa páči. 

Ing. Marián   M i š k a n i n , PhD., mestský kontrolór 

hlavného mesta SR Bratislavy: 
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Ja len chcem upozorniť, veď v podstate mestské 

zastupiteľstvo má schválený materiál ´Všeobecné podmienky 

obchodných verejných súťaží na prevod a nájom nehnuteľného 

majetku. Jasné sú tam stanovené podmienky. To uznesenie je 

platné. A súčasný návrh poslanca Berku hovorí, že poďme 

obísť tieto podmienky a dajme nižšiu cenu. A ja hovorím, že 

to nie je možné.  

A v podstate odpoveď dala aj zástupkyňa sekcie 

nehnuteľného majetku, že jednoducho, oni stanovili cenu 

minimálnu v súlade s rozhodnutím, ktoré, na ktoré sa 

odvolávajú tieto všeobecné zásady.  

Čiže, táto diskusia mi príde ako taká, že poďme obísť 

vlastné zásady. Odporúčam, neobchádzajte.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Faktická, pán poslanec Berka. 

Mgr. Art. Adam   B e r k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja chcem len povedať, že mmm my, my sa pýtame, že 

chceme vedieť čo vygeneruje trh? No trh vygeneroval ten 

stav, ktorý máme.  
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To znamená, že my ho sa snažíme vyriešiť. To znamená, 

že ja rozumiem tomu, čo tu odznelo, ale my kebyže ten trh 

fungoval, respektíve tie pravidlá, ktoré sú nastavené 

v súčasnosti keby fungovali dobre, tak nemusíme hľadať 

nových nájomcov. A my tam máme neplatičov a máme prázdne 

priestory.  

Čiže, to je, toto vedie iba k tomu, aby sme našli 

dobrých nájomcov, lepších ako boli doteraz, ktorí neboli 

schopní platiť. To je, to je cieľ.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ja rozumiem kolegovi pánovi Berkovi, že ten úmysel je 

dobrý, len som rád, že pán hlavný kontrolór povedal to, čo 

povedal. Ja som to pove, chcel povedať to isté. Takže 

nebudem to opakovať.  

V podstate, podľa mňa je riešenie to, že na finančnej 

komisii spravíte novelu tých pravidiel a donesiete to na 

zastupiteľstvo. Môže. Otázka je, či to môže byť pre rôzne 

zóny. To sa ešte môžme o tom diskutovať. Ale minimálne, že 
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dáte nižšie ceny pri týchto obchodných sú, verejných 

obchodných súťažiach a a je to všetko v takom stave, že to 

nebude potom pán hlavný kontrolór povedzme vytýkať 

a prípadne aj prokuratúra, alebo iné orgány, ktoré náhodou 

by dostali podnet.  

Takže, ja by som veľmi rád ako ťa podporil, ale teda 

toto nebudem dnes môcť podpriť ja osobne.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Vlado Dolinay,  

nech sa páči. 

Mgr. Vladimír   D o l i n a y ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja len že toto je presne ten, tá vec, kto, o ktorej 

by sme možno už nemali diskutovať tu na zastupiteľstve. Na 

to sú komisie, na to sú, je mestská rada, kde tieto veci 

majú byť prežuté. Tu sa dozvedáme niečo, čo doteraz sme 

nemali ani na rokovaní predsedov klubov. Úplne nová 

informácia. Teraz sa dozvedáme od pána kontrolóra, že to 

nie je dokonca možné. 
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No, podľa mňa, naozaj že nemôžme o tomto zahlasovať 

teraz, keď by sme ešte porušovali možno nejaké zásady, ku 

ktorým sa nevieme vyjadriť.  

Takéto pr ná nápady naozaj nech chodia cez orgány, 

ktoré sú ešte pred zastupiteľstvom, lebo potom tu vznikajú 

tie zmätočné hlasovania, ktoré boli aj d už dnes.  

Úplne súhlasím s Jurom Káčerom, že už to nechajme 

takto. A keď bude súťaž eee nevygeneruje žiadneho nájomcu, 

kľudne sa k tomu vráťme, ale tak, aby sme stanovili tú 

minimálnu sumu tak, aby sme neobchádzali nejaké zásady, 

ktoré máme schválené.  

Eee toto považujem za veľmi nešťastné, že sa s (gong) 

chodí s takýmito vecami teraz. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A keď, keď sa môžem spýtať, čo keby sme to teda 

ukončili tú diskusiu tak, že naozaj to odhlasujeme. 

A uvidíme v septembri, môžme pripraviť nejakú novelu tohto 

veci, môžme reagovať nejakou flexibilnejšou cenou. Ja pevne 

verím, že mmm. Áno. Súhlasím, že musíme, chceme to mať 

prenajaté, prázdne priestory sú zlé.  
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Súhlasíte s týmto návrhom, že by sme si to 

odhlasovali, išli ďalej a dáme, dáme to normálne 

v procesoch? Alebo ideme diskutovať ďalej. 

Iba na mňa kývnite tí, čo sú v, v, v eee poradí.  

Okej. Tak ideme diskutovať ďalej. Nech sa páči. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja som skoro vôbec nediskutoval, tak ja by som len 

chcel, lebo jeden príklad sa neuviedol a to je taký, že ak 

na ten priestor existuje iba jeden nájomca, tak mu 

vytvoríme možnosť, ako bude platiť menej.  

Čiže, neni to úplne tak, ako hovoríte.  

Ja nemyslí, ja vôbec nemyslím si, že niečo zlé 

hovoríte, ja, ja ti rozumiem, že chceš zväčšiť tú možnosť 

tých uchádzačov, ale nemyslím, že toto je správny spôsob. 

Normálne štane sa to robí tak, že sa dá cena, trh povie či 

áno, alebo nie. Či sme ju nastavili dobre, alebo zle. Keď 

povie, že nie, súťaž zopakujeme. A vtedy má dôvod, vtedy je 

racionálny dôvod na zníženie.  

Toto mi príde, že dá sa to aj dosť zneužiť.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Lenč. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Ja by som ešte rád doplnil pána kontrolóra a možno 

troška protirečil pánovi poslancovi Vagačovi. 

My tu totiž, totižto stanovujeme podmienky verejnej 

obchodnej súťaže. A ak sa mýlim, tak ma opravte, ale, ale 

tieto veci už nechodia znova do zastupiteľstva. Proste, tá 

súťaž vygeneruje víťaza a s tým je podpísaná zmluva 

a hotovo. Takže tam nejaké rušenie, alebo ja neviem čo, čo, 

o čom ste to tu rozprávali, tak to absolútne neprichádza do 

úvahy.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 

Pán Cmorej. 

Mgr. Ing. Peter   C m o r e j ,  poslanec MsZ: 
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No ja som sa prihlásil cez ten zelený paragraf, lebo 

som chcel dať procedurálny návrh na ukončenie diskusie. 

Takže už to dávať nemusím, lebo, lebo som posledný.  

Ale aspoň by som chcel upozorniť, že  buď teda 

organizačné nech toto prenastaví, aby procedurálny návrh 

hneď sa predradil pred ostatné, pred ostatné príspevky, 

alebo potom druhá možnosť je, že predsedajúci by si mal 

všimnúť, že je tam procedurálny návrh a mal by dať hneď, 

hneď vlastne slovo tomu, kto chce dať nejaký procedurálny 

návrh. Lebo od toho to je, že chcem zmeniť proces, 

v ktorom, ktorý práve proste prebieha.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja som si myslel, že vy ste si iba tlačítko pomýlili. 

Mgr. Ing. Peter   C m o r e j ,  poslanec MsZ: 

Nie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem pekne. 

Eee. Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
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Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

K bodu šesťdesiat sme nedostali žiaden návrh, čiže 

ideme hlasovať o nájme nebytového priestoru vo vej vo 

výmere desať celé nula sedem metra štvorcového v podchode 

na Hodžovom námestí, tak ako máte uvedené v materiáli číslo 

šesťdesiat.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

A samozrejme, ďakujeme za pochopenie. Urobíme to tak, 

aby, aby ako to, ako sa to normálne robí.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za dvadsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo dvaja. 

 

Prítomných dvadsaťdeväť. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č.60-Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 

10,07 m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom 
námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej 
verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže 
 

 Prítomní: 29 Áno 27 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová NEHLASOVAL 
 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 
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M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 
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Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 10,07 m² v 

stavbe bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí v 

Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej 

súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytového 

priestoru č. 1.33 vo výmere 10,07 m² v stavbe bez súpisného 

čísla – podchod na Hodžovom námestí, pod pozemkami, parc. 

č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, k. ú. 

Staré Mesto, na dobu neurčitú, za účelom predajní, 

cestovných kancelárií, čistiarní a opravovní, fotoslužieb, 

požičovní, prevádzkovania služieb kozmetiky, kaderníctva, 

manikúry a pedikúry, formou obchodnej verejnej súťaže s 

možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie v súlade s 

uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30. 01. 2014, s osobitne 

schválenými podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej 

súťaže, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 

 

Príloha k uzneseniu: 
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Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

Hlavné mesto SR Bratislava 

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 603 481 

Ing. arch. Matúšom Vallom, primátorom 

podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady 

č. 138/191 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

a podľa §§ 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov, 

vyhlasuje 

obchodnú verejnú súťaž 

na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme 

nebytového priestoru v podchode na Hodžovom námestí 

v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, s možnosťou použitia 

prvkov elektronickej aukcie 

 

za nasledovných súťažných podmienok: 

5. Prenajímateľ/vyhlasovateľ 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, 

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

v zastúpení primátora: Ing. arch. Matúš Vallo 

IČO: 00603481 

číslo účtu (IBAN): SK 5875000000000025828453 

BIC (SWIFT): CEKOSKBX 

6. Predmet obchodnej verejnej súťaže 
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Nájom nebytového priestoru č. 1.33 vo výmere 10,07 m² 

v podchode na Hodžovom námestí bez súpisného čísla pod 

pozemkami registra „C“ KN, parc. č. 21550/1, parc. 

č. 21550/2 a parc č. 21550/4, v Bratislave, k. ú. 

Staré Mesto, nezapísaný na LV. Nebytový priestor 

pozostáva z hlavných priestorov vo výmere 10,07 m². 

Nájomca sa zaväzuje zachovať výmeru hlavných 

priestorov. 

 

7. Vyhlásenie súťaže 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú vyhlásené 

najneskôr do 13. 07. 2020. 

 

8. Termín ohliadky 

Ohliadka nebytového priestoru bude v termínoch  

21. 07. 2020 o 10,00 h. 

11. 08. 2020 o 10,00 h. 

Stretnutie záujemcov bude pred vchodom do nebytového 

priestoru. Oddelenie správy komunikácií, telefón: 

02/59356773. 

 

9. Kontaktná osoba vyhlasovateľa 

Meno: JUDr. Monika Neuvirthová 

telefón: 02/59356228 

E-mail: neuvirthova@bratislava.sk 
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10. Doba nájmu 

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú podľa 

zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 

priestorov v znení neskorších predpisov. 

11. Účel nájmu 

Predajne, cestovné kancelárie, čistiarne a opravovne, 

fotoslužby, požičovne, kozmetika, kaderníctvo, 

manikúra a pedikúra. 

 
12. Rekonštrukcia predmetu nájmu 

Nájomca zabezpečí užívania schopnosť nebytového 

priestoru na vlastné náklady najneskôr v lehote 3 

mesiacov od začiatku nájmu. Počas rekonštrukcie 

nebytového priestoru nájomcom nebude prenajímateľ 

dodatočne poskytovať zľavu z nájomného. 

13. Minimálna výška nájomného 

Minimálna výška nájomného je v sume 3 736,07 Eur ročne 

za celý predmet nájmu. 

Účastník je povinný uviesť v súťažnom návrhu ním 

ponúkanú výšku nájomného za celý predmet nájmu, ktorá 

nesmie byť nižšia ako minimálna výška nájomného. 
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Prípadné náklady na rekonštrukciu predmetu nájmu sa do 

nájomného nezarátavajú. 

Výška nájomného bude posudzovaná podľa bodu 3 tohto 

vyhlásenia /bude kritériom pre posudzovanie súťažných 

návrhov/. 

14. Upozornenie 

Nájomná zmluva nadobudne účinnosť dňom protokolárneho 

odovzdania nebytového priestoru úspešnému záujemcovi. 

Nájomné bude nájomca povinný platiť odo dňa účinnosti 

nájomnej zmluvy. Ku dňu skončenia nájmu bude nájomca 

povinný vypratať predmet nájmu a odovzdať ho 

protokolárne prenajímateľovi. Splnenie tejto 

povinnosti bude zabezpečené notárskou zápisnicou, 

ktorá je exekučným titulom pre splnenie tejto 

povinnosti. Náklady na spísanie notárskej zápisnice 

bude znášať nájomca, pričom tento bude povinný 

notársku zápisnicu predložiť do 15 dní odo dňa 

účinnosti nájomnej zmluvy. 

 

A/ Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

 

Obsah návrhu na uzavretie zmluvy 

1. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie 

nájomnej zmluvy : 
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Súťažný návrh predložený vo forme návrhu na uzavretie 

zmluvy o nájme, podľa zákona 

č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v 

znení neskorších predpisov musí byť spracovaný v slovenskom 

jazyku. Treba ho predložiť minimálne v siedmich 

vyhotoveniach riadne a vlastnoručne podpísaných účastníkom 

súťaže s úradne overeným podpisom. 

Musí obsahovať najmä : 

 
1.1. 

a) Identifikačné údaje vyhlasovateľa, meno a priezvisko 

štatutára, označenie bankového spojenia 

b) Identifikačné údaje účastníka súťaže 

1. ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a 

priezvisko štatutára, adresu sídla, IČO, DIČ, 

označenie bankového spojenia, z ktorého bude 

poukázané nájomné, číslo telefónu, e-mail, 

2. ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa: meno a 

priezvisko, rodné priezvisko, adresu miesta 

podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO, 

DIČ,  označenie bankového spojenia, z ktorého 

bude poukázané nájomné, číslo telefónu, e-mail, 

3. ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné 

priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, 

označenie bankového spojenia, z ktorého bude 

poukázané nájomné, číslo telefónu, e-mail, 

c) predmet obchodnej verejnej súťaže, 
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d) návrh výšky nájomného za nájom nebytových priestorov 

(poznámka: účastník súťaže si pri návrhu výšky 

nájomného zohľadní všetky svoje náklady na 

rekonštrukciu predmetu nájmu v súlade s bodom 8) 

e) spôsob a lehoty platenia nájomného sa stanovujú tak, 

že ročné nájomné bude platené na účet vyhlasovateľa v 

štvrťročných splátkach, vždy do 15 dňa prvého mesiaca 

príslušného kalendárneho štvrťroka 

f) účel využitia nebytového priestoru (predajne, cestovné 

kancelárie, čistiarne a opravovne, fotoslužby, 

požičovne, kozmetika, kaderníctvo, manikúra a 

pedikúra.) 

 

1.2. 

a) Vzor súťažného návrhu zmluvy o nájme nebytových 

priestorov je prílohou súťažných podmienok. Účastník 

súťaže je povinný spracovať súťažný návrh v zmysle 

predloženého vzoru. Ustanovenia návrhu nájomnej zmluvy 

v priloženom vzore sú záväzné a nemenné. Účastník je 

povinný doplniť údaje uvedené v bode 1.1b),d),f) a v 

bode 1.3. týchto podmienok a návrh vlastnoručne 

podpísať. Podpis účastníka súťaže musí byť na všetkých 

vyhotoveniach úradne overený. 

b) Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov musí byť 

spracovaný v slovenskom jazyku. Treba ho predložiť 

minimálne v siedmich vyhotoveniach riadne 
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a vlastnoručne podpísaných účastníkom súťaže. Podpisy 

účastníkov súťaže na návrhu zmluvy o nájme nebytových 

priestorov musia byť úradne overené. 

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, 

ak nebudú splnené podmienky v bode 1.2, a),b). 

 

1.3. Účastník súťaže je povinný v súťažnom návrhu uviesť 

ním navrhovanú výšku nájomného za nájom nebytových 

priestorov, ktoré sú predmetom tejto súťaže. 

 
2. Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky: 

2.1. Účastník súťaže je povinný pred podaním súťažného 

návrhu zložiť finančnú zábezpeku zo svojho účtu v sume 

1 000,00 Eur prevodom na číslo účtu vyhlasovateľa 

súťaže číslo účtu (IBAN): SK7275000000000025824903, 

BIC-SWIFT: CEKOSKBX, variabilný symbol: 20207185. O 

tomto prevode predloží spolu so súťažným návrhom 

doklad o úhrade z banky. Zložením finančnej zábezpeky 

sa rozumie deň jej pripísania na účet vyhlasovateľa. 

2.2. Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného 

návrhu zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov 

vyhlasovateľovi v sume 50,00 Eur, a to v hotovosti, v 

pokladni Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, VS 

20207185 (ako v bode 2.1.). Kópiu potvrdenia o 

zaplatení paušálnej náhrady výdavkov sú účastníci 

súťaže povinní priložiť k súťažnému návrhu do 
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zalepenej obálky s označením podľa bodu 2 ods. 2.9. 

týchto podmienok. Táto náhrada sa účastníkovi súťaže 

nevracia. 

2.3. Vybratému účastníkovi súťaže bude výška zábezpeky 

započítaná do nájomného. 

2.4. Neúspešným účastníkom bude zábezpeka vrátená najneskôr 

do 15 dní odo dňa ukončenia súťaže. V prípade zrušenia 

súťaže a v prípade odmietnutia súťažného návrhu bude 

zábezpeka vrátená účastníkovi najneskôr do 15 dní odo 

dňa vyhlásenia súťaže za zrušenú, alebo odo dňa 

odmietnutia súťažného návrhu. 

2.5. V prípade, že po ukončení súťaže vybratý účastník 

akýmkoľvek spôsobom zmarí uzavretie zmluvy, zábezpeka 

prepadá v prospech vyhlasovateľa. 

2.6. Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami musia najneskôr 

v deň podávania súťažného návrhu dovŕšiť vek 18 rokov. 

2.7. Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí 

lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov. 

2.8. Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na 

uzatvorenie zmluvy. Návrh podaný neskôr tým istým 

účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané 

návrhy. Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, 
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ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na 

predkladanie súťažných návrhov. 

2.9. Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne 

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne 

nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke s 

uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: 

„Obchodná verejná súťaž na nájom nebytového priestoru 

č. 1.33 v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, 

k. ú. Staré Mesto, - NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 

13. 07. 2020 do 31. 08. 2020 do 14,00 h, alebo zaslaný 

v dňoch od 13. 07. 2020 do 31. 08. 2020 na adresu 

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore 

uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania 

návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň 

doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. 

2.10. Súťažné podmienky a podklady je možné získať : 

a) v servise pre občanov (FRONT OFFICE), ktorý sa 

nachádza na prízemí Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy v pracovných dňoch od 13. 07. 2020 do 31. 

08. 2020 v čase od 9,00 h do 14,00 h. 

b) na internetovej stránke mesta : www.bratislava.sk 
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2.11. Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a 

súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať dňa 10. 09. 

2020. Otváranie obálok je neverejné. 

2.12. Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote do 15 dní 

odo dňa vyhodnotenia súťaže odoslaný list s 

oznámením o tom, že je vybratým účastníkom súťaže. 

Zmluva o nájme nebytových priestorov bude uzatvorená 

do 15 dní od zverejnenia výsledkov súťaže. 

2.13. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek 

do prijatia návrhu a podpisu zmluvy o nájme 

nebytového priestoru zrušiť túto obchodnú verejnú 

súťaž. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí 

podali návrhy, písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže 

bude uverejnené na úradnej tabuli Magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislavy a na internetovej 

stránke www.bratislava.sk. 

2.14. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť 

návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam 

súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom vo 

vyhlásení súťaže. 

2.15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 

predložené návrhy. Odmietnutie predložených návrhov 

pod bodom 2.13. a 2.14. odošle vyhlasovateľ 
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účastníkom listom do 15 dní odo dňa vyhodnotenia 

obchodnej verejnej súťaže. 

2.16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia 

neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska vyhlásených 

požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej 

verejnej súťaže. 

2.17. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady 

spojené s ich účasťou v tejto obchodnej verejnej 

súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú 

všetky náklady s ich účasťou v súťaži. 

2.18. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o 

nájme nebytového priestoru výlučne len s víťazom 

súťaže. 

2.19. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v 

termíne do 30. 09. 2020 na internetovej stránke 

mesta : www.bratislava.sk, ako aj na úradnej tabuli 

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 

2.20. 

a) Účastník berie na vedomie, že v prípade viacerých 

účastníkov v obchodnej verejnej súťaži, ktorí 

splnili podmienky tejto súťaže, bude najvyššie 

navrhované nájomné v článku III. zmluvy o nájme 

nebytových priestorov považované za východiskové 
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nájomné pri konečnej fáze výberu víťaza v 

elektronickej aukcii. 

b) V prípade viacerých účastníkov, ktorí splnili 

podmienky obchodnej verejnej súťaže, postupujú 

títo do záverečnej fázy výberu uchádzača formou 

elektronickej aukcie. Podrobné podmienky účasti v 

elektronickej aukcii budú uvedené v pozvánke na 

účasť v elektronickej aukcii. 

c) Ak sa do súťaže prihlási iba jeden účastník, ktorý 

splní podmienky súťaže, výber elektronickou 

aukciou sa nekoná. 

d) Vybratý účastník v elektronickej aukcii sa 

zaväzuje predložiť upravený návrh priloženej 

zmluvy v článku III., v ktorom uvedie nájomné 

podľa výsledku elektronickej aukcie v lehote do 10 

dní od doručeného písomného oznámenia že je víťaz. 

 
3. Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov: 

3.1. Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je 

najvyššie ponúknuté nájomné za nájom nebytového 

priestoru v súlade s bodom 9 (posledná veta) a bodom 

1.3. tohto vyhlásenia; toto sa primeranie vzťahuje 

aj v prípade použitia prvkov elektronickej aukcie. 

Výška ponúkaného nájomného – váha kritéria 100%. 

B / Obsah súťažného návrhu 

Súťažný návrh musí obsahovať: 
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1. Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov podľa 

priloženého vzoru doplneného účastníkom podľa 

podbodu 1.1. b),d),f) a podbodu 1.3. 

2. Potvrdenie o finančnej zábezpeke podľa článku 2 

podbod 2.1. 

3. Kópiu potvrdenia o zaplatení paušálnej úhrady 

výdavkov vyhlasovateľa v zmysle článku 2 

podbod 2.2. 

C/ Sumár základných termínov obchodnej verejnej súťaže 

1. Termín zverejnenia obchodnej verejnej súťaže 

najneskôr dňa 13. 07. 2020. 

2. Termín prevzatia súťažných podmienok a podkladov 

od 13. 07. 2020 do 31. 08. 2020 v čase od 09,00 h 

do 14,00 h. 

3. Termín predkladania súťažných návrhov od 13. 07. 

2020 do 31. 08. 2020 do 14,00 h. 

4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných 

návrhov 10. 09. 2020. 

5. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v 

termíne do 30. 09. 2020. 

6. Termíny ohliadky 21. 07. 2020 o 10,00 h a 11. 08. 

2020 o 10,00 h. 
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V Bratislave dňa ....................... 

Ing. arch. Matúš Vallo 

Primátor 

 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 61 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 
VO VÝMERE 44,44 M² V STAVBE BEZ 
SÚPISNÉHO ČÍSLA – PODCHOD NA 
HODŽOVOM NÁMESTÍ V BRATISLAVE, V K. 
Ú. STARÉ MESTO, FORMOU OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 
PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže ideme ďalej, bod šesťdesiatjedna.  

Musím to teda čítať celé, hej? Vy ste chceli, 

organizačné, že? Pani Kiczegová. 

Tak poďme na to. Návrh na nájom nebytového priestoru 

vo výmere štyridsaťštyri celá štyridsaťštyri metrov 

štvorcový v stavbe bez súpisného čísla, podchod na Hodžovom 

námestí v kea, v ká ú (k. ú) Staré Mesto, formou obchodnej 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 941 

verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

A zároveň odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

K tomuto bodu sme dostali jeden návrh od Adama Berku, 

návrh hovorí, že v nebytovom priestore vo výmere 

štyridsaťštyri celé štyridsaťštyri metra što štvorcom na 

Hodžovom námestí eee v prílohe mení súťažné podmienky, a to 

suma pätnásťtisícšesťsto sa nahrádza sumou 

desaťtisícšesťstošesťdesiatpäť celé šesť, tak ako to 

prečítal eee počas diskusie.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee, ÖÖÖ. Ideme teda. Eee.  

Ešte pán poslanec, ideme to teda vždycky odhlasovať, 

že nie, alebo to stiahnete a. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre.  
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Takže ideme hlasovať aj o tomto návrhu.  

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Pa, pardon. Je jasné, o čom hlasujeme? O tom 

pozmeňováku, hej? takže aby sa vedelo, hlasujeme o tom 

pozmeňovaá, o tem znížení tej sumy.  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(gong) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Za trinásť, proti jedna, zdržalo sa jedenásť, 

nehlasovalo päť. 

Prítomných tridsať. 

 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie nebolo prijaté  

Bod č. 61-Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 
44,44 m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom 
námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej 
verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže 
 

návrh p. Berku- zníženie ceny 

 Prítomní: 30 Áno 13 Nie: 1 Zdržal sa: 11 Nehlasovali: 5 
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Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T.Kratochvílová,I.nám. ZDRŽAL SA R. Lamoš  NEHLASOVAL 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák NEHLASOVAL 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ZDRŽAL SA Ľ. Krajčír NEHLASOVAL 

J. Krúpa   R. Kunst ZDRŽAL SA 

A. Ožvaldová  ZDRŽAL SA E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová NEHLASOVAL 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík NEHLASOVAL T. Korček ZDRŽAL SA 

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ZDRŽAL SA 

V. Dolinay  ZDRŽAL SA G. Grendel  

J. Karman ZDRŽAL SA 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ZDRŽAL SA J. Hrčka ZDRŽAL SA  

P. Lenč NIE B. Záhradník   
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Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ZDRŽAL SA  P. Pilinský  

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej. Stále ešte bod šesťdesiatjedna.  

Ne, ne. Prepáčte. Ale to bol bod, my stále sme na 

bode šesťdesiatjedna.  

(poznámka: predsedajúci namieta, lebo na tabuli bol 

uvedený bod číslo 62, ale ešte nebolo dokončené hlasovanie 

k bodu číslo 61) 

Teraz by sme 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme, ideme Môžte dať o tom hlasovať. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno.  

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o celku. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Presne tak. Iba som chcel povedať. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Áno. 

Čiže, ideme hlasovať o návrhu číslo šesťdesiatjedna, 

tak ako je eee uvedené v materiáli bez zmeny.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, ďakujem. 

Prosím, hlasujte. 
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(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsať, proti nula, zdržalo sa dva, nehlasovalo 

dva. 

Prítomných tridsaťdva. 

 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 61-Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 
44,44 m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom 
námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej 
verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže 
 

hlasovanie o pôvodnom návrhu uznesenia 
 

 Prítomní: 32 Áno 30 Nie: 0 Zdržal sa: 2 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ZDRŽAL SA 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 
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R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ZDRŽAL SA P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 44,44 m² 

v stavbe bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí 

v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej 

verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže 

Uznesenie  
zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom 

nebytového priestoru č. 1.31B vo výmere 44,44 m², v stavbe, 

bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí, 

pod pozemkami, parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 

a parc. č. 21550/4, k. ú. Staré Mesto, na dobu neurčitú, 

za účelom predajní, cestovných kancelárií, čistiarní 

a opravovní, fotoslužieb, požičovní, prevádzkovania služieb 

kozmetiky, kaderníctva, manikúry a pedikúry, formou 

obchodnej verejnej súťaže s možnosťou využitia prvkov 

elektronickej aukcie v súlade s uznesením Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1410/2014 

zo dňa 30. 01. 2014, s osobitne schválenými podmienkami 

podľa vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, ktoré tvorí 

neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 
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Príloha k uzneseniu: 

 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

Hlavné mesto SR Bratislava 

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 603 481 

Ing. arch. Matúšom Vallom, primátorom 

podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady 

č. 138/191 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

a podľa §§ 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov, 

vyhlasuje 

obchodnú verejnú súťaž 

na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme 

nebytového priestoru v podchode na Hodžovom námestí 

v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, s možnosťou použitia 

prvkov elektronickej aukcie 

 

za nasledovných súťažných podmienok: 

1. Prenajímateľ/vyhlasovateľ 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, 

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

v zastúpení primátora: Ing. arch. Matúš Vallo 

IČO: 00603481 

číslo účtu (IBAN): SK 5875000000000025828453 

BIC (SWIFT): CEKOSKBX 
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2. Predmet obchodnej verejnej súťaže 

Nájom nebytového priestoru č. 1.31B vo výmere 44,44 m² 

v podchode na Hodžovom námestí bez súpisného čísla pod 

pozemkami registra „C“ KN, parc. č. 21550/1, parc. č. 

21550/2 a parc č. 21550/4, v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, nezapísaný na LV. Nebytový priestor pozostáva z 

hlavných priestorov vo výmere 31,78 m² a obslužných 

priestorov vo výmere 12,66 m². Nájomca sa zaväzuje 

zachovať výmeru hlavných a obslužných priestorov 

3. Vyhlásenie súťaže 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú vyhlásené 

najneskôr do 13. 07. 2020. 

 

4. Termín ohliadky 

Ohliadka nebytového priestoru bude v termínoch  

21. 07. 2020 o 11,30 h. 

11. 08. 2020 o 11,30 h. 

Stretnutie záujemcov bude pred vchodom do nebytového 

priestoru. Oddelenie správy komunikácií, telefón: 

02/59356773. 

 

5. Kontaktná osoba vyhlasovateľa 

Meno: JUDr. Monika Neuvirthová 
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telefón: 02/59356228 

E-mail: neuvirthova@bratislava.sk 

 

6. Doba nájmu 

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú podľa 

zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 

priestorov v znení neskorších predpisov. 

7. Účel nájmu 

Predajne, cestovné kancelárie, čistiarne a opravovne, 

fotoslužby, požičovne, kozmetika, kaderníctvo, 

manikúra a pedikúra. 

 
8. Rekonštrukcia predmetu nájmu 

Nájomca zabezpečí užívania schopnosť nebytového 

priestoru na vlastné náklady najneskôr v lehote 

3 mesiacov od začiatku nájmu. Počas rekonštrukcie 

nebytového priestoru nájomcom nebude prenajímateľ 

dodatočne poskytovať zľavu z nájomného. 

9. Minimálna výška nájomného 

Minimálna výška nájomného je v sume 15 601,00 Eur 

ročne za celý predmet nájmu. 

Účastník je povinný uviesť v súťažnom návrhu ním 

ponúkanú výšku nájomného za celý predmet nájmu, ktorá 
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nesmie byť nižšia ako minimálna výška nájomného. 

Prípadné náklady na rekonštrukciu predmetu nájmu sa do 

nájomného nezarátavajú. 

Výška nájomného bude posudzovaná podľa bodu 3 tohto 

vyhlásenia /bude kritériom pre posudzovanie súťažných 

návrhov/. 

10. Upozornenie 

Nájomná zmluva nadobudne účinnosť dňom protokolárneho 

odovzdania nebytového priestoru úspešnému záujemcovi. 

Nájomné bude nájomca povinný platiť odo dňa účinnosti 

nájomnej zmluvy. Ku dňu skončenia nájmu bude nájomca 

povinný vypratať predmet nájmu a odovzdať ho 

protokolárne prenajímateľovi. Splnenie tejto 

povinnosti bude zabezpečené notárskou zápisnicou, 

ktorá je exekučným titulom pre splnenie tejto 

povinnosti. Náklady na spísanie notárskej zápisnice 

bude znášať nájomca, pričom tento bude povinný 

notársku zápisnicu predložiť do 15 dní odo dňa 

účinnosti nájomnej zmluvy. 

A/ Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

 

Obsah návrhu na uzavretie zmluvy 

1. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie 

nájomnej zmluvy : 
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Súťažný návrh predložený vo forme návrhu na uzavretie 

zmluvy o nájme, podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a 

podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 

predpisov musí byť spracovaný v slovenskom jazyku. 

Treba ho predložiť minimálne v siedmich vyhotoveniach 

riadne a vlastnoručne podpísaných účastníkom súťaže s 

úradne overeným podpisom. 

Musí obsahovať najmä : 

 
1.1. 

a) Identifikačné údaje vyhlasovateľa, meno a priezvisko 

štatutára, označenie bankového spojenia 

b) Identifikačné údaje účastníka súťaže 

1. ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a 

priezvisko štatutára, adresu sídla, IČO, DIČ, 

označenie bankového spojenia, z ktorého bude 

poukázané nájomné, číslo telefónu, e-mail, 

2. ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa: meno a 

priezvisko, rodné priezvisko, adresu miesta 

podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO, 

DIČ,  označenie bankového spojenia, z ktorého 

bude poukázané nájomné, číslo telefónu, e-mail, 

3. ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné 

priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, 

označenie bankového spojenia, z ktorého bude 

poukázané nájomné, číslo telefónu, e-mail, 

c) predmet obchodnej verejnej súťaže, 
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d) návrh výšky nájomného za nájom nebytových priestorov 

(poznámka: účastník súťaže si pri návrhu výšky 

nájomného zohľadní všetky svoje náklady na 

rekonštrukciu predmetu nájmu v súlade s bodom 8) 

e) spôsob a lehoty platenia nájomného sa stanovujú tak, 

že ročné nájomné bude platené na účet vyhlasovateľa v 

štvrťročných splátkach, vždy do 15 dňa prvého mesiaca 

príslušného kalendárneho štvrťroka 

f) účel využitia nebytového priestoru (predajne, cestovné 

kancelárie, čistiarne a opravovne, fotoslužby, 

požičovne, kozmetika, kaderníctvo, manikúra a 

pedikúra.) 

 

1.2. 

a) Vzor súťažného návrhu zmluvy o nájme nebytových 

priestorov je prílohou súťažných podmienok. Účastník 

súťaže je povinný spracovať súťažný návrh v zmysle 

predloženého vzoru. Ustanovenia návrhu nájomnej zmluvy 

v priloženom vzore sú záväzné a nemenné. Účastník je 

povinný doplniť údaje uvedené v bode 1.1b),d),f) a v 

bode 1.3. týchto podmienok a návrh vlastnoručne 

podpísať. Podpis účastníka súťaže musí byť na všetkých 

vyhotoveniach úradne overený. 

b) Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov musí byť 

spracovaný v slovenskom jazyku. Treba ho predložiť 

minimálne v siedmich vyhotoveniach riadne 
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a vlastnoručne podpísaných účastníkom súťaže. Podpisy 

účastníkov súťaže na návrhu zmluvy o nájme nebytových 

priestorov musia byť úradne overené. 

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, 

ak nebudú splnené podmienky v bode 1.2, a),b). 

 

1.3. Účastník súťaže je povinný v súťažnom návrhu uviesť 

ním navrhovanú výšku nájomného za nájom nebytových 

priestorov, ktoré sú predmetom tejto súťaže. 

 
2. Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky: 

2.1. Účastník súťaže je povinný pred podaním súťažného 

návrhu zložiť finančnú zábezpeku zo svojho účtu v sume 

1 000,00 Eur prevodom na číslo účtu vyhlasovateľa 

súťaže číslo účtu (IBAN): SK7275000000000025824903, 

BIC-SWIFT: CEKOSKBX, variabilný symbol: 20207188. O 

tomto prevode predloží spolu so súťažným návrhom 

doklad o úhrade z banky. Zložením finančnej zábezpeky 

sa rozumie deň jej pripísania na účet vyhlasovateľa. 

2.2. Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného 

návrhu zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov 

vyhlasovateľovi v sume 50,00 Eur, a to v hotovosti, v 

pokladni Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, VS 

20207188 (ako v bode 2.1.). Kópiu potvrdenia o 

zaplatení paušálnej náhrady výdavkov sú účastníci 

súťaže povinní priložiť k súťažnému návrhu do 
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zalepenej obálky s označením podľa bodu 2 ods. 2.9. 

týchto podmienok. Táto náhrada sa účastníkovi súťaže 

nevracia. 

2.3. Vybratému účastníkovi súťaže bude výška zábezpeky 

započítaná do nájomného. 

2.4. Neúspešným účastníkom bude zábezpeka vrátená najneskôr 

do 15 dní odo dňa ukončenia súťaže. V prípade zrušenia 

súťaže a v prípade odmietnutia súťažného návrhu bude 

zábezpeka vrátená účastníkovi najneskôr do 15 dní odo 

dňa vyhlásenia súťaže za zrušenú, alebo odo dňa 

odmietnutia súťažného návrhu. 

2.5. V prípade, že po ukončení súťaže vybratý účastník 

akýmkoľvek spôsobom zmarí uzavretie zmluvy, zábezpeka 

prepadá v prospech vyhlasovateľa. 

2.6. Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami musia najneskôr 

v deň podávania súťažného návrhu dovŕšiť vek 18 rokov. 

2.7. Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí 

lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov. 

2.8. Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na 

uzatvorenie zmluvy. Návrh podaný neskôr tým istým 

účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané 

návrhy. Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, 
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ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na 

predkladanie súťažných návrhov. 

2.9. Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne 

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne 

nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke s 

uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: 

„Obchodná verejná súťaž na nájom nebytového priestoru 

č. 1.31B v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, 

k. ú. Staré Mesto, - NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 

13. 07. 2020 do 31. 08. 2020 do 14,00 h, alebo zaslaný 

v dňoch od 13. 07. 2020 do 31. 08. 2020 na adresu 

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore 

uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania 

návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň 

doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. 

2.10. Súťažné podmienky a podklady je možné získať : 

a) v servise pre občanov (FRONT OFFICE), ktorý sa 

nachádza na prízemí Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy v pracovných dňoch od 13. 07. 2020 do 31. 

08. 2020 v čase od 9,00 h do 14,00 h. 

b) na internetovej stránke mesta : www.bratislava.sk 
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2.11. Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a 

súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať dňa 10. 09. 

2020. Otváranie obálok je neverejné. 

2.12. Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote do 15 dní 

odo dňa vyhodnotenia súťaže odoslaný list s 

oznámením o tom, že je vybratým účastníkom súťaže. 

Zmluva o nájme nebytových priestorov bude uzatvorená 

do 15 dní od zverejnenia výsledkov súťaže. 

2.13. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek 

do prijatia návrhu a podpisu zmluvy o nájme 

nebytového priestoru zrušiť túto obchodnú verejnú 

súťaž. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí 

podali návrhy, písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže 

bude uverejnené na úradnej tabuli Magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislavy a na internetovej 

stránke www.bratislava.sk. 

2.14. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť 

návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam 

súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom vo 

vyhlásení súťaže. 

2.15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 

predložené návrhy. Odmietnutie predložených návrhov 

pod bodom 2.13. a 2.14. odošle vyhlasovateľ 
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účastníkom listom do 15 dní odo dňa vyhodnotenia 

obchodnej verejnej súťaže. 

2.16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia 

neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska vyhlásených 

požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej 

verejnej súťaže. 

2.17. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady 

spojené s ich účasťou v tejto obchodnej verejnej 

súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú 

všetky náklady s ich účasťou v súťaži. 

2.18. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o 

nájme nebytového priestoru výlučne len s víťazom 

súťaže. 

2.19. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v 

termíne do 30. 09. 2020 na internetovej stránke 

mesta : www.bratislava.sk, ako aj na úradnej tabuli 

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 

2.20. 

a) Účastník berie na vedomie, že v prípade viacerých 

účastníkov v obchodnej verejnej súťaži, ktorí 

splnili podmienky tejto súťaže, bude najvyššie 

navrhované nájomné v článku III. zmluvy o nájme 

nebytových priestorov považované za východiskové 
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nájomné pri konečnej fáze výberu víťaza v 

elektronickej aukcii. 

b) V prípade viacerých účastníkov, ktorí splnili 

podmienky obchodnej verejnej súťaže, postupujú 

títo do záverečnej fázy výberu uchádzača formou 

elektronickej aukcie. Podrobné podmienky účasti v 

elektronickej aukcii budú uvedené v pozvánke na 

účasť v elektronickej aukcii. 

c) Ak sa do súťaže prihlási iba jeden účastník, ktorý 

splní podmienky súťaže, výber elektronickou 

aukciou sa nekoná. 

d) Vybratý účastník v elektronickej aukcii sa 

zaväzuje predložiť upravený návrh priloženej 

zmluvy v článku III., v ktorom uvedie nájomné 

podľa výsledku elektronickej aukcie v lehote do 10 

dní od doručeného písomného oznámenia že je víťaz. 

 
3. Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov: 

3.1. Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je 

najvyššie ponúknuté nájomné za nájom nebytového 

priestoru v súlade s bodom 9 (posledná veta) a bodom 

1.3. tohto vyhlásenia; toto sa primeranie vzťahuje 

aj v prípade použitia prvkov elektronickej aukcie. 

Výška ponúkaného nájomného – váha kritéria 100%. 

B / Obsah súťažného návrhu 

Súťažný návrh musí obsahovať: 
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1. Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov podľa 

priloženého vzoru doplneného účastníkom podľa 

podbodu 1.1. b),d),f) a podbodu 1.3. 

2. Potvrdenie o finančnej zábezpeke podľa článku 2 

podbod 2.1. 

3. Kópiu potvrdenia o zaplatení paušálnej úhrady 

výdavkov vyhlasovateľa v zmysle článku 2 

podbod 2.2. 

C/ Sumár základných termínov obchodnej verejnej súťaže 

1. Termín zverejnenia obchodnej verejnej súťaže 

najneskôr dňa 13. 07. 2020. 

2. Termín prevzatia súťažných podmienok a podkladov 

od 13. 07. 2020 do 31. 08. 2020 v čase od 09,00 h 

do 14,00 h. 

3. Termín predkladania súťažných návrhov od 13. 07. 

2020 do 31. 08. 2020 do 14,00 h. 

4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných 

návrhov 10. 09. 2020. 

5. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v 

termíne do 30. 09. 2020. 

6. Termíny ohliadky 21. 07. 2020 o 11,30 h a 11. 08. 

2020 o 11,30 h. 
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V Bratislave dňa ....................... 

Ing. arch. Matúš Vallo 

Primátor 

 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 62 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 
VO VÝMERE 67,12 M² V STAVBE BEZ 
SÚPISNÉHO ČÍSLA – PODCHOD NA 
HODŽOVOM NÁMESTÍ V BRATISLAVE, V K. 
Ú. STARÉ MESTO, FORMOU OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 
PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo šesťdesiatdva, Návrh na nájom 

nebytového priestoru vo výmere šesťdesiatsedem celá dvanásť 

metra štvorcové v stavbe bez súpisného čísla, podchod na 

Hodžovom námestí v Bratislave, v katastrálnom území Staré 

Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie 

podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 
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A odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Takže v návrhu pána Berku tých šesťdesiatsedem celé 

dvanásť metra štvorcové navrhuje znížiť sumu 

dvadsaťtritisícštyristodeväťdesiatsedem celé 

deväťdesiadeväť na sumu dvanásťtisícosemdesiatjedna celá 

šesť ročne, tak ako to predniesol v diskusii.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem, pekne. 

To znamená, že eee, hlasujeme o tom pozmenení, teda 

zlacnení toho, tej minimálnej, zníženie minimálnej sumy 

nájmu.  

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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Za štrnásť, proti jedna, zdržalo sa pätnásť, 

nehlasovali dvaja. 

Prítomných tridsaťdva. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie nebolo prijaté  

Bod č. 62-Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 
67,12 m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom 
námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej 
verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže 
 

návrh p. Berku – zníženie minimálnej ceny 
 

 Prítomní: 32 Áno 14 Nie: 1 Zdržal sa: 15 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  NEHLASOVAL M. Debnárová ÁNO 

T.Kratochvílová,I.nám. ZDRŽAL SA R. Lamoš  NEHLASOVAL 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ZDRŽAL SA Ľ. Krajčír ZDRŽAL SA 

J. Krúpa   R. Kunst ZDRŽAL SA 
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A. Ožvaldová  ZDRŽAL SA E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ZDRŽAL SA 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ZDRŽAL SA T. Korček ZDRŽAL SA 

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ZDRŽAL SA P. Cmorej  ZDRŽAL SA 

V. Dolinay  ZDRŽAL SA G. Grendel  

J. Karman ZDRŽAL SA 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ZDRŽAL SA  

P. Lenč NIE B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ZDRŽAL SA  P. Pilinský  

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee. Eee. Nech sa páči. 
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Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o uznesení tak, ako bolo navrhnuté 

v pôvodnom znení. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa jedna, 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťdva. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 62-Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 
67,12 m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom 
námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej 
verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže 
 

hlasovanie o pôvodnom návrhu uznesenia 
 

 Prítomní: 32 Áno 31 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ZDRŽAL SA 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 
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M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 67,12 m² v 

stavbe bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí v 

Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej 

súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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schvaľuje 

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytového 

priestoru č. 1.38 vo výmere 67,12 m² v stavbe, bez 

súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí, pod 

pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 

21550/4, k. ú. Staré Mesto, na dobu neurčitú, za účelom 

predajní, cestovných kancelárií, čistiarní a opravovní, 

fotoslužieb, požičovní, prevádzkovania služieb kozmetiky, 

kaderníctva, manikúry a pedikúry, formou obchodnej verejnej 

súťaže s možnosťou využitia prvkov elektronickej aukcie v 

súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30. 01. 2014, s osobitne 

schválenými podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej 

súťaže, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 

 

Príloha k uzneseniu: 

 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

Hlavné mesto SR Bratislava 

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 603 481 

Ing. arch. Matúšom Vallom, primátorom 

podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady 

č. 138/191 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

a podľa §§ 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov, 
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vyhlasuje 

obchodnú verejnú súťaž 

na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme 

nebytového priestoru v podchode na Hodžovom námestí 

v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, s možnosťou použitia 

prvkov elektronickej aukcie 

 

za nasledovných súťažných podmienok: 

11. Prenajímateľ/vyhlasovateľ 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, 

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

v zastúpení primátora: Ing. arch. Matúš Vallo 

IČO: 00603481 

číslo účtu (IBAN): SK 5875000000000025828453 

BIC (SWIFT): CEKOSKBX 

 

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže  

Nájom nebytového priestoru č. 1.38 vo výmere 67,12 m²v 

podchode na Hodžovom námestí bez súpis. č. pod 

pozemkami registra „C“ KN, parc. č. 21550/1, parc. č. 

21550/2 a parc č. 21550/4, v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, nezapísaný na LV. Nebytový priestor pozostáva z 

hlavných priestorov vo výmere 47,06 m² a z obslužných 

priestorov vo výmere 20,06 m². Nájomca sa zaväzuje 

zachovať výmeru hlavných priestorov.  
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3. Vyhlásenie súťaže  

Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú vyhlásené 

najneskôr do 13. 07. 2020.  

 
4. Termín ohliadky  

Ohliadka nebytového priestoru bude v termínoch  

21. 07. 2020 o 11,00 h. 

11. 08. 2020 o 11,00 h. 

Stretnutie záujemcov bude pred vchodom do nebytového 

priestoru. Oddelenie správy komunikácií, telefón: 

02/59356773. 

 

5. Kontaktná osoba vyhlasovateľa 

Meno: JUDr. Monika Neuvirthová 

telefón: 02/59356228 

E-mail: neuvirthova@bratislava.sk 

 

6. Doba nájmu 

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú podľa 

zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 

priestorov v znení neskorších predpisov. 
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7. Účel nájmu 

Predajne, cestovné kancelárie, čistiarne a opravovne, 

fotoslužby, požičovne, kozmetika, kaderníctvo, 

manikúra a pedikúra. 

 

8. Rekonštrukcia predmetu nájmu 

Nájomca zabezpečí užívania schopnosť nebytového 

priestoru na vlastné náklady najneskôr v lehote 3 

mesiacov od začiatku nájmu. Počas rekonštrukcie 

nebytového priestoru nájomcom nebude prenajímateľ 

dodatočne poskytovať zľavu z nájomného.  

9. Minimálna výška nájomného 

Minimálna výška nájomného je v sume 23 497,99 Eur 

ročne za celý predmet nájmu. Účastník je povinný 

uviesť v súťažnom návrhu ním ponúkanú výšku nájomného 

za celý predmet nájmu, ktorá nesmie byť nižšia ako 

minimálna výška nájomného. Prípadné náklady na 

rekonštrukciu predmetu nájmu sa do nájomného 

nezarátavajú. Výška nájomného bude posudzovaná podľa 

bodu 3 tohto vyhlásenia /bude kritériom pre 

posudzovanie súťažných návrhov/.  
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10. Upozornenie 

Nájomná zmluva nadobudne účinnosť dňom protokolárneho 

odovzdania nebytového priestoru úspešnému záujemcovi. 

Nájomné bude nájomca povinný platiť odo dňa účinnosti 

nájomnej zmluvy. Ku dňu skončenia nájmu bude nájomca 

povinný vypratať predmet nájmu a odovzdať ho 

protokolárne prenajímateľovi. Splnenie tejto 

povinnosti bude zabezpečené notárskou zápisnicou, 

ktorá je exekučným titulom pre splnenie tejto 

povinnosti. Náklady na spísanie notárskej zápisnice 

bude znášať nájomca, pričom tento bude povinný 

notársku zápisnicu predložiť do 15 dní odo dňa 

účinnosti nájomnej zmluvy.  

A/ Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

 

Obsah návrhu na uzavretie zmluvy 

1. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie 

nájomnej zmluvy : 

Súťažný návrh predložený vo forme návrhu na uzavretie 

zmluvy o nájme, podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a 

podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 

predpisov musí byť spracovaný v slovenskom jazyku. 

Treba ho predložiť minimálne v siedmich vyhotoveniach 

riadne a vlastnoručne podpísaných účastníkom súťaže s 

úradne overeným podpisom.  
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Musí obsahovať najmä : 
1.1. 

a) Identifikačné údaje vyhlasovateľa, meno a priezvisko 

štatutára, označenie bankového spojenia 

b) Identifikačné údaje účastníka súťaže 

1. ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a 

priezvisko štatutára, adresu sídla, IČO, DIČ, 

označenie bankového spojenia, z ktorého bude 

poukázané nájomné, číslo telefónu, e-mail, 

2. ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa: meno a 

priezvisko, rodné priezvisko, adresu miesta 

podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO, 

DIČ,  označenie bankového spojenia, z ktorého 

bude poukázané nájomné, číslo telefónu, e-mail, 

3. ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné 

priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, 

označenie bankového spojenia, z ktorého bude 

poukázané nájomné, číslo telefónu, e-mail, 

c) predmet obchodnej verejnej súťaže, 

d) návrh výšky nájomného za nájom nebytových priestorov 

(poznámka: účastník súťaže si pri návrhu výšky 

nájomného zohľadní všetky svoje náklady na 

rekonštrukciu predmetu nájmu v súlade s bodom 8) 

e) spôsob a lehoty platenia nájomného sa stanovujú tak, 

že ročné nájomné bude platené na účet vyhlasovateľa v 

štvrťročných splátkach, vždy do 15 dňa prvého mesiaca 

príslušného kalendárneho štvrťroka 
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f) účel využitia nebytového priestoru (predajne, cestovné 

kancelárie, čistiarne a opravovne, fotoslužby, 

požičovne, kozmetika, kaderníctvo, manikúra a 

pedikúra.) 

 

1.2. 

a) Vzor súťažného návrhu zmluvy o nájme nebytových 

priestorov je prílohou súťažných podmienok. Účastník 

súťaže je povinný spracovať súťažný návrh v zmysle 

predloženého vzoru. Ustanovenia návrhu nájomnej zmluvy 

v priloženom vzore sú záväzné a nemenné. Účastník je 

povinný doplniť údaje uvedené v bode 1.1b),d),f) a v 

bode 1.3. týchto podmienok a návrh vlastnoručne 

podpísať. Podpis účastníka súťaže musí byť na všetkých 

vyhotoveniach úradne overený. 

b) Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov musí byť 

spracovaný v slovenskom jazyku. Treba ho predložiť 

minimálne v siedmich vyhotoveniach riadne a 

vlastnoručne podpísaných účastníkom súťaže. Podpisy 

účastníkov súťaže na návrhu zmluvy o nájme nebytových 

priestorov musia byť úradne overené.  

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, 

ak nebudú splnené podmienky v bode 1.2, a),b). 
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1.3. Účastník súťaže je povinný v súťažnom návrhu uviesť 

ním navrhovanú výšku nájomného za nájom nebytových 

priestorov, ktoré sú predmetom tejto súťaže. 

 
2. Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky: 

2.1. Účastník súťaže je povinný pred podaním súťažného 

návrhu zložiťfinančnú zábezpeku zo svojho účtu v sume 

1 174,89 Eur prevodom na číslo účtu vyhlasovateľa 

súťaže číslo účtu (IBAN): SK7275000000000025824903, 

BIC-SWIFT: CEKOSKBX, variabilný symbol: 20207186. O 

tomto prevode predloží spolu so súťažným návrhom 

doklad o úhrade z banky. Zložením finančnej zábezpeky 

sa rozumie deň jej pripísania na účet vyhlasovateľa.  

2.2. Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného 

návrhu zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov 

vyhlasovateľovi v sume 50,00 Eur, a to v hotovosti, v 

pokladni Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, VS 

20207186 (ako v bode 2.1.). Kópiu potvrdenia o 

zaplatení paušálnej náhrady výdavkov sú účastníci 

súťaže povinní priložiť k súťažnému návrhu do 

zalepenej obálky s označením podľa bodu 2 ods. 2.9. 

týchto podmienok. Táto náhrada sa účastníkovi súťaže 

nevracia.  

2.3. Vybratému účastníkovi súťaže bude výška zábezpeky 

započítaná do nájomného.  
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2.4. Neúspešným účastníkom bude zábezpeka vrátená najneskôr 

do 15 dní odo dňa ukončenia súťaže. V prípade zrušenia 

súťaže a v prípade odmietnutia súťažného návrhu bude 

zábezpeka vrátená účastníkovi najneskôr do 15 dní odo 

dňa vyhlásenia súťaže za zrušenú, alebo odo dňa 

odmietnutia súťažného návrhu.  

2.5. V prípade, že po ukončení súťaže vybratý účastník 

akýmkoľvek spôsobom zmarí uzavretie zmluvy, zábezpeka 

prepadá v prospech vyhlasovateľa.  

2.6. Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami musia najneskôr 

v deň podávania súťažného návrhu dovŕšiť vek 18 rokov.  

2.7. Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí 

lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.  

2.8.Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na 

uzatvorenie zmluvy. Návrh podaný neskôr tým istým 

účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané 

návrhy. Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, 

ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na 

predkladanie súťažných návrhov.  

2.9. Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne 

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne 

nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke s 

uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: 
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„Obchodná verejná súťaž na nájom nebytového priestoru 

č. 1.38 v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave,k. 

ú. Staré Mesto, - NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 13. 

07. 2020do 31. 08.2020 do 14,00 h, alebo zaslaný v 

dňoch od 13. 07. 2020 do 31. 08. 2020na adresu 

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore 

uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania 

návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň 

doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.  

2.10. Súťažné podmienky a podklady je možné získať:  

a) v servise pre občanov (FRONT OFFICE), ktorý sa 

nachádza na prízemí Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy v pracovných dňoch od 13. 07. 2020do 31. 

08.2020 v čase od 9,00 h do 14,00 h.  

b) na internetovej stránke mesta: www.bratislava.sk 

2.11. Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a 

súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať dňa 10. 09. 

2020. Otváranie obálok je neverejné.  

2.12. Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote do 15 dní 

odo dňa vyhodnotenia súťaže odoslaný list s 

oznámením o tom, že je vybratým účastníkom súťaže. 

Zmluva o nájme nebytových priestorov bude uzatvorená 

do 15 dní od zverejnenia výsledkov súťaže.  
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2.13. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek 

do prijatia návrhu a podpisu zmluvy o nájme 

nebytového priestoru zrušiť túto obchodnú verejnú 

súťaž. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí 

podali návrhy, písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže 

bude uverejnené na úradnej tabuli Magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislavy a na internetovej 

stránke www.bratislava.sk. 

2.14. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť 

návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam 

súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom vo 

vyhlásení súťaže.  

2.15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 

predložené návrhy. Odmietnutie predložených návrhov 

pod bodom 2.13. a 2.14. odošle vyhlasovateľ 

účastníkom listom do 15 dní odo dňa vyhodnotenia 

obchodnej verejnej súťaže.  

2.16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia 

neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska vyhlásených 

požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej 

verejnej súťaže.  

2.17. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady 

spojené s ich účasťou v tejto obchodnej verejnej 
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súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú 

všetky náklady s ich účasťou v súťaži.  

2.18. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o 

nájme nebytového priestoru výlučne len s víťazom 

súťaže.  

2.19. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v 

termíne do 30. 09. 2020 na internetovej stránke 

mesta: www.bratislava.sk, ako aj na úradnej tabuli 

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.  

2.20.  

a) Účastník berie na vedomie, že v prípade viacerých 

účastníkov v obchodnej verejnej súťaži, ktorí 

splnili podmienky tejto súťaže, bude najvyššie 

navrhované nájomné v článku III. zmluvy o nájme 

nebytových priestorov považované za východiskové 

nájomné pri konečnej fáze výberu víťaza v 

elektronickej aukcii.  

b) V prípade viacerých účastníkov, ktorí splnili 

podmienky obchodnej verejnej súťaže, postupujú 

títo do záverečnej fázy výberu uchádzača formou 

elektronickej aukcie. Podrobné podmienky účasti v 

elektronickej aukcii budú uvedené v pozvánke na 

účasť v elektronickej aukcii.  
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c) Ak sa do súťaže prihlási iba jeden účastník, ktorý 

splní podmienky súťaže, výber elektronickou 

aukciou sa nekoná.  

d) Vybratý účastník v elektronickej aukcii sa zaväzuje 

predložiť upravený návrh priloženej zmluvy v 

článku III., v ktorom uvedie nájomné podľa 

výsledku elektronickej aukcie v lehote do 10 dní 

od doručeného písomného oznámenia že je víťaz.  

 
3. Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov:  

3.1. Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je 

najvyššie ponúknuté nájomné za nájom nebytového 

priestoru v súlade s bodom 9 (posledná veta) a bodom 

1.3. tohto vyhlásenia; toto sa primeranie vzťahuje 

aj v prípade použitia prvkov elektronickej aukcie. 

Výška ponúkaného nájomného – váha kritéria 100%.  

 

B / Obsah súťažného návrhu 

Súťažný návrh musí obsahovať: 

1. Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov podľa 

priloženého vzoru doplneného účastníkom podľa 

podbodu 1.1. b),d),f) a podbodu 1.3. 

2. Potvrdenie o finančnej zábezpeke podľa článku 2 

podbod 2.1. 
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3. Kópiu potvrdenia o zaplatení paušálnej úhrady 

výdavkov vyhlasovateľa v zmysle článku 2 

podbod 2.2. 

C/ Sumár základných termínov obchodnej verejnej súťaže 

1. Termín zverejnenia obchodnej verejnej súťaže 

najneskôr dňa 13. 07. 2020.  

2. Termín prevzatia súťažných podmienok a podkladov 

od 13. 07. 2020 do 31. 08. 2020 v čase od 09,00 h 

do 14,00 h.  

3. Termín predkladania súťažných návrhov od 13. 07. 

2020 do 31. 08. 2020 do 14,00 h.  

4. Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných 

návrhov 10. 09. 2020.  

5. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v 

termíne do 30. 09. 2020.  

6. Termíny ohliadky 21. 07. 2020 o 11,00 h a 11. 08. 

2020 o 11,00 h. 

V Bratislave dňa ....................... 

Ing. arch. Matúš Vallo 

Primátor 

 

koniec poznámky) 
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BOD 63 NÁVRH NA NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU 
VO VÝMERE 93,71 M² V STAVBE BEZ 
SÚPISNÉHO ČÍSLA – PODCHOD NA 
HODŽOVOM NÁMESTÍ V BRATISLAVE, V K. 
Ú. STARÉ MESTO, FORMOU OBCHODNEJ 
VEREJNEJ SÚŤAŽE A SCHVÁLENIE 
PODMIENOK OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na bod číslo šesťdesiattri, Návrh na nájom 

nebytového priestoru vo výmere deväťdesiattri celá 

sedemdesiatjedna v stavbe bez súpisného čísla, podchod na 

Hodžovom námestí v Bratislave, v Starom Meste, formou 

obchodno verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej súťaže. 

Otváram diskusiu k tejto, k tomuto bodu programu, 

programu. 

A zároveň odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Takže v tomto návrhu pán poslanec Berka navrhuje eee 

na ten, na tých deväťdesiattri metrov štvorcových  sumu 

tridsaťtritisícsedemsto, teda, zmeniť 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 984 

tridsaťtritisícsedemstoosmedesiatjedna na sumu 

šestnásťtisícosemstošesťdesiatsedem, tak ako pres, teda 

upresnenie mal v diskusnom príspevku.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Za desať, proti jedna, zdržalo sa devätnásť, 

nehlasovali traja. 

Prítomných tridsaťtri. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie nebolo prijaté  

Bod č. 63-Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 
93,71 m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom 
námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej 
verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže 
 

návrh p. Berku - zníženie minimálnej ceny 
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Prítomní: 33 Áno 10 Nie: 1 Zdržal sa: 19 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  NEHLASOVAL M. Debnárová ZDRŽAL SA 

T.Kratochvílová,I.nám. ZDRŽAL SA R. Lamoš  NEHLASOVAL 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ZDRŽAL SA 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner ZDRŽAL SA 

J. Káčer nám. ZDRŽAL SA Ľ. Krajčír ZDRŽAL SA 

J. Krúpa   R. Kunst ZDRŽAL SA 

A. Ožvaldová  ZDRŽAL SA E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ZDRŽAL SA 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ZDRŽAL SA T. Korček ZDRŽAL SA 

M. Kuruc  S. Svoreňová NEHLASOVAL 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ZDRŽAL SA P. Cmorej  ZDRŽAL SA 

V. Dolinay  ZDRŽAL SA G. Grendel  

J. Karman ZDRŽAL SA 

 
___________________________________________________________ 
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Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ZDRŽAL SA J. Hrčka ZDRŽAL SA  

P. Lenč NIE B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ZDRŽAL SA  P. Pilinský  

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
 

 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlaso. 

Pardon. (poznámka: hovorili naraz predsedajúci aj 

členka návrhovej komisie) 

Ideme hlasovať o uznesení ako je celku v pôvodnom 

znení.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa jedna, 

nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťtri. 

 

 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 63-Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 
93,71 m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom 
námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej 
verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže 
 

hlasovanie o pôvodnom návrhu uznesenia 
 

 Prítomní: 33 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ZDRŽAL SA 
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M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
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Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 93,71 m² v 

stavbe bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí v 

Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej 

súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

 

Uznesenie  
zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nebytového 

priestoru č. 1.45 vo výmere 93,71 m² v stavbe bez súpis. č. 

– podchod na Hodžovom námestí, pod pozemkami, parc. č. 

21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, k. ú. Staré 

Mesto, na dobu neurčitú, za účelom predajní, cestovných 

kancelárií, čistiarní a opravovní, fotoslužieb, požičovní, 

prevádzkovania služieb kozmetiky, kaderníctva, manikúry a 

pedikúry, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou 
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využitia prvkov elektronickej aukcie v súlade s uznesením 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 

1410/2014 zo dňa 30. 01. 2014, s osobitne schválenými 

podmienkami podľa vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, 

ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia. 

 

Príloha k uzneseniu: 

 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

Hlavné mesto SR Bratislava 

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 603 481 

Ing. arch. Matúšom Vallom, primátorom 

podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady 

č. 138/191 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

a podľa §§ 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov, 

vyhlasuje 

obchodnú verejnú súťaž 

na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme 

nebytového priestoru v podchode na Hodžovom námestí 

v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, s možnosťou použitia 

prvkov elektronickej aukcie 

 

za nasledovných súťažných podmienok: 
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1. Prenajímateľ/vyhlasovateľ 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, 

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

v zastúpení primátora: Ing. arch. Matúš Vallo 

IČO: 00603481 

číslo účtu (IBAN): SK 5875000000000025828453 

BIC (SWIFT): CEKOSKBX 

 

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže  

Nájom nebytového priestoru č. 1.45 vo výmere 93,71 m²v 

podchode na Hodžovom námestí bez súpis. č. pod 

pozemkami registra „C“ KN, parc. č. 21550/1, parc. č. 

21550/2 a parc č. 21550/4, v Bratislave, k. ú. Staré 

Mesto, nezapísaný na LV. Nebytový priestor pozostáva z 

hlavných priestorov vo výmere 79,63 m² a z obslužných 

priestorov vo výmere 14,08 m². Nájomca sa zaväzuje 

zachovať výmeru hlavných priestorov.  

3. Vyhlásenie súťaže  

Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú vyhlásené 

najneskôr do 13. 07. 2020. 

 

4. Termín ohliadky  

Ohliadka nebytového priestoru bude v termínoch 

21. 07. 2020 o 12,00 h.  
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11. 08. 2020 o 12,00 h.  

Stretnutie záujemcov bude pred vchodom do nebytového 

priestoru. Oddelenie správy komunikácií, telefón: 

02/59356773.  

 
5. Kontaktná osoba vyhlasovateľa  

Meno: JUDr. Zuzana Papová  

telefón: 02/59356138  

E-mail: papova@bratislava.sk  

 
6. Doba nájmu  

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú podľa 

zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových 

priestorov v znení neskorších predpisov.  

7. Účel nájmu  

Predajne, cestovné kancelárie,čistiarne a opravovne, 

fotoslužby, požičovne, kozmetika, kaderníctvo, 

manikúra a pedikúra.  

8. Rekonštrukcia predmetu nájmu  

Nájomca zabezpečí užívania schopnosť nebytového 

priestoru na vlastné náklady najneskôr v lehote 3 

mesiacov od začiatku nájmu. Počas rekonštrukcie 

nebytového priestoru nájomcom nebude prenajímateľ 

dodatočne poskytovať zľavu z nájomného.  

9. Minimálna výška nájomného 

Minimálna výška nájomného je v sume 33 781,74 Eur 

ročne za celý predmet nájmu. Účastník je povinný 
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uviesť v súťažnom návrhu ním ponúkanú výšku nájomného 

za celý predmet nájmu, ktorá nesmie byť nižšia ako 

minimálna výška nájomného. Prípadné náklady na 

rekonštrukciu predmetu nájmu sa do nájomného 

nezarátavajú. Výška nájomného bude posudzovaná podľa 

bodu 3 tohto vyhlásenia /bude kritériom pre 

posudzovanie súťažných návrhov/.  

10. Upozornenie  

Nájomná zmluva nadobudne účinnosť dňom protokolárneho 

odovzdania nebytového priestoru úspešnému záujemcovi. 

Nájomné bude nájomca povinný platiť odo dňa účinnosti 

nájomnej zmluvy. Ku dňu skončenia nájmu bude nájomca 

povinný vypratať predmet nájmu a odovzdaťho 

protokolárne prenajímateľovi. Splnenie tejto 

povinnosti bude zabezpečené notárskou zápisnicou, 

ktorá je exekučným titulom pre splnenie tejto 

povinnosti. Náklady na spísanie notárskej zápisnice 

bude znášať nájomca, pričom tento bude povinný 

notársku zápisnicu predložiť do 15 dní odo dňa 

účinnosti nájomnej zmluvy.  

A/ Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

 

Obsah návrhu na uzavretie zmluvy 

1. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie 

nájomnej zmluvy : 
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Súťažný návrh predložený vo forme návrhu na uzavretie 

zmluvy o nájme, podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a 

podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 

predpisov musí byť spracovaný v slovenskom jazyku. 

Treba ho predložiť minimálne v siedmich vyhotoveniach 

riadne a vlastnoručne podpísaných účastníkom súťažes 

úradne overeným podpisom. Musí obsahovať najmä :  

 

1.1. 

a) Identifikačné údaje vyhlasovateľa, meno a priezvisko 

štatutára, označenie bankového spojenia  

b) Identifikačné údaje účastníka súťaže 

1. ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a 

priezvisko štatutára, adresu sídla, IČO, DIČ, 

označenie bankového spojenia, z ktorého bude 

poukázané nájomné, číslo telefónu, e-mail, 

2. ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa: meno a 

priezvisko, rodné priezvisko, adresu miesta 

podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO, 

DIČ,  označenie bankového spojenia, z ktorého 

bude poukázané nájomné, číslo telefónu, e-mail, 

3. ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné 

priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, 

označenie bankového spojenia, z ktorého bude 

poukázané nájomné, číslo telefónu, e-mail, 

c) predmet obchodnej verejnej súťaže,  
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d) návrh výšky nájomného za nájom nebytových 

priestorov(poznámka: účastník súťaže si pri návrhu 

výšky nájomného zohľadní všetky svoje náklady na 

rekonštrukciu predmetu nájmu v súlade s bodom 8) 

e) spôsob a lehoty platenia nájomného sa stanovujú tak, 

že ročné nájomné bude platené na účet vyhlasovateľa v 

štvrťročných splátkach, vždy do 15 dňa prvého mesiaca 

príslušného kalendárneho štvrťroka  

f) účel využitia nebytového priestoru (predajne, cestovné 

kancelárie,čistiarne a opravovne, fotoslužby, 

požičovne, kozmetika, kaderníctvo, manikúra a 

pedikúra.) 

 

1.2.  

a) Vzor súťažného návrhu zmluvy o nájme nebytových 

priestorov je prílohou súťažných podmienok. Účastník 

súťaže je povinný spracovať súťažný návrh v zmysle 

predloženého vzoru. Ustanovenia návrhu nájomnej zmluvy 

v priloženom vzore sú záväzné a nemenné. Účastník je 

povinný doplniť údaje uvedené v bode 1.1b),d),f) a v 

bode 1.3. týchto podmienok a návrh vlastnoručne 

podpísať. Podpis účastníka súťaže musí byť na všetkých 

vyhotoveniach úradne overený.  

b) Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov musí byť 

spracovaný v slovenskom jazyku. Treba ho predložiť 

minimálne v siedmich vyhotoveniach riadne a 
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vlastnoručne podpísaných účastníkom súťaže. Podpisy 

účastníkov súťaže na návrhu zmluvy o nájme nebytových 

priestorov musia byť úradne overené.  

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, 

ak nebudú splnené podmienky v bode 1.2, a),b).  

 

1.3.Účastník súťaže je povinný v súťažnom návrhu uviesť ním 

navrhovanú výšku nájomného za nájom nebytových 

priestorov, ktoré sú predmetom tejto súťaže.  

 
2. Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky: 

2.1. Účastník súťaže je povinný pred podaním súťažného 

návrhu zložiť finančnú zábezpeku zo svojho účtu v sume 

1 689,08 Eur prevodom na číslo účtu vyhlasovateľa 

súťaže číslo účtu (IBAN): SK7275000000000025824903, 

BIC-SWIFT: CEKOSKBX, variabilný symbol: 20207189. O 

tomto prevode predloží spolu so súťažným návrhom 

doklad o úhrade z banky. Zložením finančnej zábezpeky 

sa rozumie deň jej pripísania na účet vyhlasovateľa.  

2.2. Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného 

návrhu zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov 

vyhlasovateľovi v sume 50,00 Eur, a to v hotovosti, v 

pokladni Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, VS 

20207189 (ako v bode 2.1.). Kópiu potvrdenia o 

zaplatení paušálnej náhrady výdavkov sú účastníci 

súťaže povinní priložiť k súťažnému návrhu do 
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zalepenej obálky s označením podľa bodu 2 ods. 2.9. 

týchto podmienok. Táto náhrada sa účastníkovi súťaže 

nevracia.  

2.3. Vybratému účastníkovi súťaže bude výška zábezpeky 

započítaná do nájomného.  

2.4. Neúspešným účastníkom bude zábezpeka vrátená najneskôr 

do 15 dní odo dňa ukončenia súťaže. V prípade zrušenia 

súťaže a v prípade odmietnutia súťažného návrhu bude 

zábezpeka vrátená účastníkovi najneskôr do 15 dní odo 

dňa vyhlásenia súťaže za zrušenú, alebo odo dňa 

odmietnutia súťažného návrhu.  

2.5. V prípade, že po ukončení súťaže vybratý účastník 

akýmkoľvek spôsobom zmarí uzavretie zmluvy, zábezpeka 

prepadá v prospech vyhlasovateľa.  

2.6. Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami musia najneskôr 

v deň podávania súťažného návrhu dovŕšiť vek 18 rokov.  

2.7. Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí 

lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.  

2.8.Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na 

uzatvorenie zmluvy. Návrh podaný neskôr tým istým 

účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané 

návrhy. Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, 
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ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na 

predkladanie súťažných návrhov.  

2.9. Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne 

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne 

nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke s 

uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: 

„Obchodná verejná súťaž na nájom nebytového priestoru 

č. 1.45 v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, 

k. ú. Staré Mesto, - NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 

13. 07. 2020do 31. 08.2020 do 14,00 h, alebo zaslaný v 

dňoch od 13. 07. 2020 do 31. 08. 2020na adresu 

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore 

uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania 

návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň 

doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.  

2.10. Súťažné podmienky a podklady je možné získať :  

a) v servise pre občanov (FRONT OFFICE), ktorý sa nachádza 

na prízemí Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy v 

pracovných dňoch od 13. 07. 2020do 31. 08.2020 v 

čase od 9,00 h do 14,00 h.  

b) na internetovej stránke mesta : www.bratislava.sk 
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2.11. Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné 

návrhy sa budú vyhodnocovaťdňa 10. 09. 2020. 

Otváranie obálok je neverejné.  

2.12. Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote do 15 dní 

odo dňa vyhodnotenia súťaže odoslaný list s 

oznámením o tom, že je vybratým účastníkom súťaže. 

Zmluva o nájme nebytových priestorov bude uzatvorená 

do 15 dní od zverejnenia výsledkov súťaže.  

2.13.Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do 

prijatia návrhu a podpisu zmluvy o nájme nebytového 

priestoru zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. O 

zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali 

návrhy, písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude 

uverejnené na úradnej tabuli Magistrátu hlavného 

mesta SR Bratislavy a na internetovej stránke 

www.bratislava.sk. 2.14.Vyhlasovateľ súťaže si 

vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, ktorých obsah 

nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú 

doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže.  

2.15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 

predložené návrhy. Odmietnutie predložených návrhov 

pod bodom 2.13. a 2.14. odošle vyhlasovateľ 

účastníkom listom do 15 dní odo dňa vyhodnotenia 

obchodnej verejnej súťaže.  
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2.16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia 

neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska vyhlásených 

požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej 

verejnej súťaže.  

2.17. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady 

spojené s ich účasťou v tejto obchodnej verejnej 

súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú 

všetky náklady s ich účasťou v súťaži.  

2.18. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o 

nájme nebytového priestoru výlučne len s víťazom 

súťaže.  

2.19. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v 

termíne do 30. 09. 2020 na internetovej stránke 

mesta : www.bratislava.sk, ako aj na úradnej tabuli 

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.  

2.20. 

a) Účastník berie na vedomie, že v prípade viacerých 

účastníkov v obchodnej verejnej súťaži, ktorí 

splnili podmienky tejto súťaže, bude najvyššie 

navrhované nájomné v článku III. zmluvy o nájme 

nebytových priestorov považované za východiskové 

nájomné pri konečnej fáze výberu víťaza v 

elektronickej aukcii.  
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b) V prípade viacerých účastníkov, ktorí splnili 

podmienky obchodnej verejnej súťaže, postupujú 

títo do záverečnej fázy výberu uchádzača formou 

elektronickej aukcie. Podrobné podmienky účasti v 

elektronickej aukcii budú uvedené v pozvánke na 

účasť v elektronickej aukcii.  

c) Ak sa do súťaže prihlási iba jeden účastník, ktorý 

splní podmienky súťaže, výber elektronickou 

aukciou sa nekoná.  

d) Vybratý účastník v elektronickej aukcii sa zaväzuje 

predložiť upravený návrh priloženej zmluvy v 

článku III., v ktorom uvedie nájomné podľa 

výsledku elektronickej aukcie v lehote do 10 dní 

od doručeného písomného oznámenia že je víťaz.  

 
3. Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov: 

3.1. Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je 

najvyššie ponúknuté nájomné za nájom nebytového 

priestoru v súlade s bodom 9 (posledná veta) a 

bodom 1.3. tohto vyhlásenia; toto sa primeranie 

vzťahuje aj v prípade použitia prvkov 

elektronickej aukcie. Výška ponúkaného nájomného – 

váha kritéria 100%.  

 

B / Obsah súťažného návrhu 

Súťažný návrh musí obsahovať: 
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1. Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov podľa 

priloženého vzoru doplneného účastníkom podľa 

podbodu 1.1. b),d),f) a podbodu 1.3.  

2. Potvrdenie o finančnej zábezpeke podľa článku 2 

podbod 2.1.  

3. Kópiu potvrdenia o zaplatení paušálnej úhrady 

výdavkov vyhlasovateľa v zmysle článku 2 podbod 

2.2.  

C/ Sumár základných termínov obchodnej verejnej súťaže 

1.Termín zverejnenia obchodnej verejnej súťaže najneskôr 

dňa 13. 07. 2020. 

2.Termín prevzatia súťažných podmienok a podkladov od 

13. 07. 2020 do 31. 08. 2020 v čase od 09,00 h do 

14,00 h.  

3.Termín predkladania súťažných návrhov od 13. 07. 2020 

do 31. 08. 2020 do 14,00 h.  

4.Termín otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných 

návrhov 10. 09. 2020.  

5.Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v termíne 

do 30. 09. 2020.  

6. Termíny ohliadky 21. 07. 2020 o 12,00 h a11. 08. 2020 

o 12,00 h. 
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V Bratislave dňa ....................... 

Ing. arch. Matúš Vallo 

Primátor 

 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 64 NÁVRH NA PREDAJ POZEMKU V 
BRATISLAVE, K. Ú. PETRŽALKA, PARC. 
Č. 2265/4, BEŇADICKÁ ULICA, PAVLOVI 
BELÁKOVI AKO MAJETKOVOPRÁVNE 
USPORIADANIE POZEMKU ZASTAVANÉHO 
STAVBOU VO VLASTNÍCTVE ŽIADATEĽA A 
PREDAJ PRIĽAHLÉHO POZEMKU 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod číslo šesťdesiattri, Návrh na predaj pozemku v 

Bratislave, k. ú. Petržalka, be 

(poznámka: počuť ženský hlas „štyri) 

Šesťdesiatštyri. Sorry. Eee. Návrh na predaj pozemku 

v katastrálnom území Petržalka, Beňadická ulica, Pavlovi 

Belákovi ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku 
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zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj 

priľahlého pozemku. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu programu. 

A odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o návrhu tak, ako je uvedený 

v uznesení. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdva poslancov, proti nula, zdržal sa jeden, 

nehlasoval jeden poslanec. 

Prítomných tridsaťštyri poslancov. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 64-Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. 
Petržalka, parc. č. 2265/4, Beňadická ulica, Pavlovi 
Belákovi ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku 

zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj 
priľahlého pozemku 

 Prítomní: 34 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  NEHLASOVAL 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  
 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 1006 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, 

parc. č. 2265/4, Beňadická ulica, Pavlovi Belákovi ako 

majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo 

vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlého pozemku 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku 

registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 2265/4 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 115 m², zapísaného na 

LV č. 1748, do výlučného vlastníctva Pavla Beláka, bytom 

xxxxxxxxxxxxxxxx, za kúpnu cenu celkove 11 111,30 Eur, 

s podmienkami: 

1. Kupujúci sa zaväzuje zriadiť bezodplatne vecné bremeno 

pôsobiace in rem v prospech hlavného mesta SR 

Bratislavy spočívajúce v práve prechodu peši po 

streche objektu autoservisu so súpis. č. 3971, 

slúžiaceho ako pochôdzna terasa pre peších, a to cez 

pozemok registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, parc. č. 

2265/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 115 m². 

2. Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena bude 

kupujúcim a povinným z vecného bremena podpísaná do 40 

dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna 

zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena nebude 

kupujúcim a povinným z vecného bremena v uvedenom 

termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

3. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného 

bremena obidvoma zmluvnými stranami. 
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koniec poznámky) 

 

 

BOD 66 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 
PODIELU NA POZEMKU V BYTOVOM DOME 
HABURSKÁ17, 19, 21, 23, KOMÁRNICKÁ 
46, BABUŠKOVA 4, 10, GREGOROVEJ 2, 
KARADŽIČOVA 6, KOŠICKÁ14, SLATINSKÁ 
4, OSADNÁ 9, KUKLOVSKÁ 37, 39, 
DONNEROVA 5, 7, MAJERNÍKOVA 48, JÁNA 
STANISLAVA 20B, 20C, 20D, BEŇOVSKÉHO 
14, ĽUDA ZÚBKA 4, STUDENOHORSKÁ 
24,BAKOŠOVA 30, MARKOVA 15, VILOVÁ 
17, VILOVÁ 19, MLYNAROVIČOVA 22, 
ŠUSTEKOVA 5,VLASTNÍKOM BYTOV 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalší bod je číslo šesťdesiatšesť, Návrh na prevod 

spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome  

vlastníkom bytov. 

Eem. Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 
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Nikto sa neprihlásil.  

Poprosím návrhovú komisiu. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o návrhu uznesenia na prevod 

spoluvlastníckeho podielu tak, ako máte uvedené 

v materiáli. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťdva poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovali traja poslanci. 

Prítomných tridsaťpäť. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

 
Bod č. 66-Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku v bytovom dome Haburská17, 19, 21, 23, Komárnická 
46, Babuškova 4, 10, Gregorovej 2, Karadžičova 6, 
Košická14, Slatinská 4, Osadná 9, Kuklovská 37, 39, 

Donnerova 5, 7, Majerníkova 48, Jána Stanislava 20B, 20C, 
20D, Beňovského 14, Ľuda Zúbka 4, Studenohorská 24,Bakošova 

30, Markova 15, Vilová 17, Vilová 19, Mlynarovičova 22, 
Šustekova 5,vlastníkom bytov 

 

 Prítomní: 35 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L.Štasselová,nám.NEHLASOVAL 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá NEHLASOVAL 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   
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R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka NEHLASOVAL  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 

bytovom dome Haburská17, 19, 21, 23, Komárnická 46, 

Babuškova 4, 10, Gregorovej 2, Karadžičova 6, Košická14, 

Slatinská 4, Osadná 9, Kuklovská 37, 39, Donnerova 5, 7, 

Majerníkova 48, Jána Stanislava 20B, 20C, 20D, Beňovského 

14, Ľuda Zúbka 4, Studenohorská 24,Bakošova 30, Markova 15, 

Vilová 17, Vilová 19, Mlynarovičova 22, Šustekova 

5,vlastníkom bytov 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku patriacich k 

bytom v bytových domoch na ulici Haburská 17, 19, 21, 23, 

Komárnická 46, Babuškova 4, 10, Gregorovej 2, Karadžičova 

6, Košická 14, Slatinská 4, Osadná 9, Kuklovská 37, 39, 

Donnerova 5, 7, Majerníkova 48, Jána Stanislava 20B, 20C, 

20D, Beňovského 14, Ľuda Zúbka 4, Studenohorská 24, 

Bakošova 30, Markova 15, Vilová 17, Vilová 19, 

Mlynarovičova 22, Šustekova 5, do vlastníctva vlastníkov 

bytov uvedených v prílohe k tomuto uzneseniu s tým, že 

správne poplatky za vklad vlastníckeho práva znášajú 

nadobúdatelia. 

koniec poznámky) 
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BOD 67 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 
PODIELU NA POZEMKU V BYTOVOM DOME 
JADROVÁ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 
17, 19, VLASTNÍKOM BYTOV 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo šesťdesiatsedem, Návrh na prevod 

spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome 

Jadrová 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, vlastníkom 

bytov. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa neprihlásil. 

Prosím návrhovú komisiu. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu tak, ako je uvedený v návrhu 

uznesenia. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo nula. 

Prítomných tridsaťpäť. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 67-Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v bytovom dome Jadrová 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 

17, 19, vlastníkom bytov 

 Prítomní: 35 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 
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P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

O. Kríž  

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 

bytovom dome Jadrová 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 

vlastníkom bytov 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

prevod spoluvlastníckych podielov na pozemkoch patriacich k 

bytom v bytovom dome Jadrová 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 

19, do vlastníctva vlastníkov bytov uvedených v prílohe k 

tomuto uzneseniu s tým, že správne poplatky za vklad 

vlastníckeho práva znášajú nadobúdatelia. 

koniec poznámky) 
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BOD 68 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY Č. 325/2019 ZO DŇA 24. 
10. 2019, KTORÝM SCHVÁLILO PREVOD 
SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU NA POZEMKU 
POD BYTOVÝM DOMOM VILOVÁ 15 A Č. 
500/2004 ZO DŇA 30. 09. 2004,KTORÝM 
SCHVÁLILO PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 
PODIELU NA POZEMKU POD BYTOVÝM DOMOM 
ČILIŽSKÁ 40 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Bod číslo šesťdesiatosem, Návrh na zmenu uznesenia 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 325/2019 zo dňa 24. 10. 2019, ktorým 

schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod 

bytovým domom Vilová 15 a číslo 500/2004 zo dňa 30. 9. 

2004, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku pod bytovým domom Vilová 15, aaaa, na pozemku pod 

bytovým domom Čiližská 40. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Nikto sa neprihlásil. 
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Prosím návrhovú komisiu. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Hlasujeme o návrhu uznesenia tak, ako je uvedené 

v materiáli. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Hlasujte, prosím. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťpäť poslancov, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo nula poslancov. 

Prítomných tridsaťpäť. 
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(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 68-Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 325/2019 zo dňa 24. 10. 

2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku pod bytovým domom Vilová 15 a č. 500/2004 zo dňa 
30. 09. 2004,ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho 

podielu na pozemku pod bytovým domom Čiližská 40 

 Prítomní: 35 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  
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SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 325/2019 zo dňa 24. 10. 2019, ktorým 

schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod 

bytovým domom Vilová 15 a č. 500/2004 zo dňa 30. 09. 

2004,ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku pod bytovým domom Čiližská 40 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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schvaľuje 

1. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 500/2004 zo dňa 30. 09. 2004 

takto: 

1. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 325/2019 zo dňa 24. 10. 2019 

takto: 

1.1  v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 8.1.1, 

1.1.1 pôvodní nadobúdatelia „Ing. Matúš Baša a 

Mgr. Zuzana Bašová“ sa nahrádzajú novou 

nadobúdateľkou „Mgr. Júliou Dobíšekovou“. 

2. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 500/2004 zo dňa 30. 09. 2004 

takto: 

2.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 26.3.8, 

2.1.1 pôvodná suma „70,00 SKK (2,32 Eur)“ sa 

nahrádza novou sumou „710,60 Eur“. 

koniec poznámky) 
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BOD 70 INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH 
INTERPELÁCIÁCH POSLANCOV MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo sedemdesiat, Informácia 

o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy. 

Bez úvodného slova. 

Otváram diskusiu. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Pán Kríž tu nie je, ale ja by som veľmi rada 

poďakovala ľuďom, ktorí spracovávali jeho interpeláciu, 

ktorá je naozaj riadne objemná a je naozaj vyčerpávajúca 

a veľmi kvalitne spracovaná.  

Ďakujem. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Nikto ďalší sa neprihlásil, tak ja poprosím návrhovú 

komisiu. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ideme hlasovať o vybavených interpeláciách, ktoré 

berieme na vedomie. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prosím, hlasujte. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Za tridsaťtri poslancov, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasovali dvaja poslanci. 
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Prítomných tridsaťpäť. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 70-Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 Prítomní: 35 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá NEHLASOVAL 

Z. Zaťovičová ÁNO 

 

 
Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 
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J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  NEHLASOVAL J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 
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informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 71 INTERPELÁCIE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďalej, bod Interpelácie.  

(poznámka: počuť mužský hlas „Bolo, bolo“.) 

Aha, to bolo. Nebolo?  

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Bolo to o druhej. 

Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Boli po obede. Po obede. 
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BOD 72 RÔZNE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. Tak pokračujeme. Ideš?  

Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, môžem ísť na Rôzne. 

Dobre. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže bod Rôzne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Bod Rôzne, otváram diskusiu k tomuto bodu. 
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Pani poslankyňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Sa ospravedlňujem, som v čase interpelácií nebola 

prítomná. Nebudem vás ale zdržovať, len chcem, aby to 

zaznelo. Dám interpeláciu v písomnej forme. Bude sa týkať 

zmluvy k predaju pozemku v Petržalke na pôvodnej parcele, 

ktorá, na ktorej stál futbalový štadión Artmédie. Čiže, to 

je kópia zmluvy a všetkých dodatkov. 

A druhá interpelácia sa týka podnetu vo veci 

rozdielnosti faktúr. Netýka sa to ale súčasnej, ale staršej 

faktúry, ktorú si vyžiadam na porovnanie.  

Ale dám to písomne, takže nebudem vás tým zdržovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

To chcem povedať, že kto to zmeškal, stačí to dať 

písomne. 

Pán poslanec Vlačiky. 
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Mgr. Martin   V l a č i k y ,  PhD.   poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja mám návrh uznesenia, ktorý sa týka Istrochemu 

a teda kontaminácie, ktorá sa šíri z tohto areálu.  

Podobné teda uznesenie ako tu, predkladal som ho aj 

na mestskej časti Nové Mesto, aj na župe. Rovnako teda sme 

to preberali na mestskej komisii životného prostredia 

a územného plánu, kde sme to schválili.  

Takže, predkladám ho tu.  

Návrh teda tohto uznesenia znie: 

Mestské zastupiteľstvo žiada primátora Matúša Valla, 

aby 

po a) požiadal ministra životného prostredia o 

bezodkladné začatie geologického prieskumu, ktorý overí 

rozsah rozšírenia kontaminovaných podzemných vôd z 

environmentálnych záťaží v areáli Istrochemu a jeho 

blízkom okolí a o podniknutie krokov k zabezpečeniu 

procesu odstránenia týchto envirozáťaží, 

po bé (b) preveril, či organizácie patriace pod mesto 

v širšom okolí Istrochemu nemajú a nepoužívajú studne. 

V prípade, že áno, tak žiadame o bezodkladné vykonanie 

podrobného rozboru vody z týchto studní, ktorý bude 
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zameraný na detekciu kompletného spektra možných 

kontaminantov, 

a po cé (c) aby, zabezpečil bezodkladné informovanie 

obyvateľov štvrtí v okolí Istrochemu, v zátvorke 

(Mierová kolónia, Dimitrovka, Žabí majer, Trnávka), že 

v záujme ich zdravia a životov nie je vhodné používať 

vodu zo studní na pitie, ani na polievanie záhrad, a to 

až do okamihu, kedy vykonaný geologický prieskum 

nedokáže opak. 

Prosím kolegov o podporu.  

Myslím, že už nejaké rokovania tam prebehli 

s ministerstvom, ale pre istotu to podávam teda v takomto 

znení. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Otázka na organizačné, môžme o tom hlasovať? Teraz? 

Alebo vlastne prejdime si všetky a potom, potom o tom 

budeme hlasovať?  

Milan,  

prepáč. Ty budeš vedieť asi.  
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Dobehneme, hej? A potom.  

Áno, Milan. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ono, nám sa potom stávalo, že už ľudia nevedeli o čom 

hlasujú.  

Čiže, ja odporúčam, aby sme hlasovali o tom uznesení 

keď bolo 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

podané. 

A ak je už písomne, ak je už písomne predložené, ale 

nevidím ho tu písomne predložené.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, keď je to písomne predložené, tak navrhujem, 

aby sme hlasovali o tomto uznesení, ktoré navrhol poslanec 

Vlačiky. Aby sme neboli zmätení potom.  

Ale chcem vám povedať, že naozaj sa blížime ku koncu. 

Je to realita. 
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A chcem sa vám všetkým ospravedlniť, už nedovolím, 

aby sme mali sedemdesiatpäť a viac bodov programu. Je to 

akože absurdita. Nemôžeme potom diskutovať.  

Okej. Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Členka návrhovej komisie 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Dostali sme návrh od pána poslanca Vlačikyho do bodu 

Rôzne.  

Ja ho nebudem čítať, lebo je dosť dlhý, ale týka sa 

vlastne Istrochemu a eee preverenia niektorých vecí, 

týkajúcich sa tejto záťaže enviromentálnej.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Takže prosím, hlasujte o tomto uznesení. 

(gong) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

(gong) 

Uznesenie bolo prijaté. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 25. júna  2020   

 1033 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovala jedna. 

Prítomných tridsaťpäť. 

 
 

(pozn:Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 
25. 06. 2020 

Uznesenie bolo prijaté  

Bod č. 72-Rôzne 
 

návrh p. Vlačikyho – preverenie enviromentálnych záťaží z 
Istrochemu 

 

 Prítomní: 35 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

 
Klub Team Vallo:   
 
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
 
G. Ferenčáková   P. Hochschorner  ÁNO  

J. Káčer nám. ÁNO Ľ. Krajčír ÁNO 

J. Krúpa   R. Kunst ÁNO 

A. Ožvaldová  ÁNO E. Pätoprstá  ÁNO 

Z. Zaťovičová ÁNO 
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Klub nezávislých poslancov:   
 
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  

 

 
SaS-OKS_NOVA:   
 
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  NEHLASOVAL G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
___________________________________________________________ 
 
Naša Bratislava:   
 
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

 
Nezaradení poslanci:   
 
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

O. Kríž  

 

koniec poznámky)  
 

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Rôzne 

Uznesenie  
zo dňa 25. 06. 2020 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby 

1. požiadal ministra životného prostredia o bezodkladné 

začatie geologického prieskumu, ktorý overí rozsah 

rozšírenia kontaminovaných podzemných vôd z 

environmentálnych záťaží v areáli Istrochemu a jeho 

blízkom okolí a o podniknutie krokov k zabezpečeniu 

procesu odstránenia týchto envirozáťaží, 

2. preveril, či organizácie patriace pod hlavné mesto SR 

Bratislavu v širšom okolí Istrochemu nemajú a 

nepoužívajú studne. V prípade, že áno, tak žiadame o 

bezodkladné vykonanie podrobného rozboru vody z týchto 

studní, ktorý bude zameraný na detekciu kompletného 

spektra možných kontaminantov, 

3. zabezpečil bezodkladné informovanie obyvateľov štvrtí 

v okolí Istrochemu (Mierová kolónia, Dimitrovka, Žabí 

majer, Trnávka), že v záujme ich zdravia a životov nie 

je vhodné používať vodu zo studní na pitie a ani na 

polievanie záhrad, a to až do okamihu, keď vykonaný 

geologický prieskum nedokáže opak. 

koniec poznámky) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči,  

pán Lenč, máte slovo. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Včera vyšla tlačová správa, že mesto odovzdá eee 

prvých šesť mestských nájomných bytov nájomcov 

z reštituovaných bytov. 

Eee. Ja chcem upozorniť na jeden problém. Možno je to 

skorej na pani námestníčku Štasselovú. 

Ja som to už v minulosti sa snažil nejako riešiť, ale 

nejako to nešlo.  

Mesto totižto vo svojich objektoch, a teda ide mi 

hlavne o školské budovy, to sa týka takých škôl, ktoré sú 

buď prenajaté neja nejakým iným zriaďovateľom, lebo však 

všetky ostatné budovy majú mestské časti, alebo základných 

umeleckých škôl, kde sme teda zdedili z minulosti nejakých 

takých neželaných nájomníkov, ktorým mnohí z nich ani 

nemajú ná nájomný vzťah. Ale keďže zákony tejto krajiny, 

eee eee chránia aj takýchto a teda nevieme si s nimi 

poradiť, či sa počíta, že tieto nájomné byty, ktoré mesto 

buduje, že by sa mohli prideliť aj takýmto ľudkom a nejakým 
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spôsobom tie školy teda oslobodiť od takýchto neželaných 

nájomníkov?  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja poviem iba za seba. 

Myslím, že my sme to riešili na Uránovej s Ružinovom, 

tam sme si to podelili, že to nakoniec Ružinov, práve tento 

jeden nájomník to tam nejakým spôsobom brzdil. Neviem ako 

to je ďaleko pri nejakých ostatných. Možno bude vedieť pani 

viceprimátorka. Keď nie, tak pošleme asi písomne odpoveď na 

toto, lebo je to dobrý pot.  

Vieš na to zareagovať, prosím ťa? 

Nech sa páči. 

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,   

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

nie, nemám, nemám nejaký veľký prehľad, ale viem, že 

v tom Ružinove sme boli úspešní. Ale tam teda išlo o najmä 

o to, aby sme mohli rekonštruovať tú školu.  
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Takže môžem. Ja som si to napísala teraz, že by sme 

urobili nejaký pasport týchto bytov. Nemám prehľad. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Problémových. 

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,   

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

ospravedlňujem sa. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne za podnet. 

Pán poslanec Mrva.  

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Pekne za slovo. 

Nechcel som to dávať ako interpeláciu, preto to 

poviem v tomto bode. 

Eee. Máme situáciu na Kramároch, kde máme ulicu 

a z jedného dňa na druhý sa mestská časť rozhodla, alebo 
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teda povedala, že táto ulica nie je zaradená, nikdy nebola 

a síce sa o ňu dvadsaťpäť rokov starala, ale už nebude.  

Eee dostali sme sa teda do situácie, že máme ulicu, 

na ktorej sú stovky bytov, máme na nej Dom seniorov Archa, 

ktorý patrí mestu, máme na ňo, na nej kostol, kam, ktorý 

navštevujú obyvatelia Kramárov a Koliby a o túto ulicu nie 

je postarané čo sa týka letnej, alebo zimnej údržby.  

A bohužiaľ, na mestskej časti som vôbec nepochodil 

s tým, ako by sa mala táto situácia ďalej riešiť. Snažil 

som sa komunikovať aj s mestom, nejaké odpovede prišli, ale 

tým, že sa nám blíži zimná sezóna a naozaj toto je Koliba 

v svahu, teda ulica v svahu eee kde zimná údržba je 

mimoriadne potrebná, dostávam sa do situácie, že som naozaj 

vo veľkom strese, ako bude o túto ulicu postarané. A chcel 

by som poprosiť mesto, aby sa nejako aktívne zapojilo do 

riešenia tejto situácie. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Vetrák,  

faktická. 
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JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ja sa len chcem spýtať pána poslanca, že eee teda ooo 

nie niekomu tá ulica musí patriť. Teda, ak niekomu nepatrí, 

tak otázka je, že prečo. Tak neviem, či je to nejaká 

účelová komunikácia, alebo účelová komunikácia, ktorá 

nebola v minulosti nejakým delimitačným protokolom 

prevedená z mesta na mestskú časť.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Máme, máme štyristo takých. Takže to je, to neni 

unikátny.  

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

No. Určite ich je viac, len potom asi treba zvoliť 

nejaký jednotný prístup, lebo práve takú riešim aj ja 

v Petržalke. A riešime, riešim to tak teda, že keď sa už 

dlhé roky o ňu nejak nikto nechce starať, ani mestská časť, 

ani mesto, tak sa to snažím nejak v kombinácii zo svojho 

poslaneckou prioritou riešiť.  

Takže, preto hovorím o tom jednotnom prístupe, lebo, 

aby to potom neskončilo tak, že nie niektorí to budú musieť 

riešiť cez poslanecké priority a druhý, druhým to celé to 

mesto vlastne uhradí jak. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ešte rýchla odpoveď, poslanec Mrva. 

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Ja budem strašne rád, keď sa nájde nejaký systémový 

prístup.  

A som rád, že nie som jediný s týmto problémom. Je to 

ulica, ktorá bola postavená v osemdesiatom deviatom pri 

výstavbe sídliska, a zjavne jej veľká časť nebola nikdy 

zaradená do siete, napriek tomu sa mestská časť aj mesto 

dlhodobo domnievali, že je zaradená v celej dĺžke a mestská 

časť sa o túto ulicu starala. Aj nejakým zverovacím 

protokolom bola jej časť  zverená. Ale tá najväčšia časť 

proste je vo vzduchoprázne. A opakujem, sú tam stovky, 

stovky bytov.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ja vám chcem iba povedať, že eee vlastne toto riešim 

rok a pol. Tých ulíc je veľa. Hľadáme ten systém, nejaký je 

načrtnutý. Takže, ďakujem pekne.  
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Ja by som to ukončil, keď už sa nikto nehlási.  

Ďakujem pekne. 

Chcem možno ešte využiť po príležitosť, aby som 

poďakoval pánovi Szabovi, ktorý tu dneska nie je, lebo je 

na homofise (home Office), ale pán Szabo, ako viete, ktorý 

bol šéf našich majetkov, končí a ide na ministerstvo 

životného prostredia.  

Takže mu aspoň takto na diaľku ďakujem za odvedenú 

prácu. Mal som s ním za posledný rok a pol dobrú 

spoluprácu.  

A takisto sa chcem poďakovať vám, mám tu, mám tu 

zopár a štyriek (A4), chcel by som zhodnotiť túto, túto, 

túto sezónu, je to dvadsať minút maximálne čítania.  

Ale teraz naozaj, máme za sebou ďalšiu ako keby 

sezónu, ja vás veľmi pekne vás prosím, aby ste si oddýchli 

a užili leto a v septembri sa vidíme, dúfam že čerství 

a s úsmevom. Sľubujem, že nebudeme riešiť 

sedemdesiatpäťbodové zastupiteľstvá.  

A teraz vás všetkých pozývam na prípitok hore a na 

večeru, ktorú tam máme.  

Ďakujem pekne. A príjemné leto vám želám všetkým.  

A ďakujem, že ste vydržali.  
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(poznámka:  potlesk) 

 

(ukončenie o 20.05 h ) 

X X 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ctibor Košťál   Ing. arch. Matúš Vallo 
riaditeľ  primátor 

Magistrátu hlavného mesta SR hlavného mesta SR 
Bratislavy Bratislavy 
 

Overovatelia  

 

 

 

 

 

 

JUDr. Ing. Martin Kuruc Mgr. Lenka Antalová Plavúchová 
poslanec poslankyňa 

Mestského zastupiteľstva Mestského zastupiteľstva 
 hlavného mesta SR hlavného mesta SR 
 Bratislavy Bratislavy 

X X 


